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 נקתו מ .:דעשב . " תושדח םיקירפ |[9% | םיעובק םירודמ
 יבב דווילוה - :עו

 וטסופב 2-45 0 2 / .תרחא הרוצב ולשיללגה תא קדוב דחא לכ
 :611 ג חו ה ההז בלכ לש תחא חנשש םירמוא ,לשמל
 דטת 00157 זאש \810א + םינש שולש תווש המכו .םדא תונש עבשל
 ,2 קסא 5-ז1ד ק0%א 58 + | םכמ קלח זא ,בוט ?לארישיב 'קירכ לוט
 ש ₪ .3 0 .,םימי 1095 ומכ והשמל חווש הזש ,ודיגי

 .4 0085 * תונויליג 36 וא םיישדוח 36 הז םירחאל
 ו | .םירבד הברה דוע רמוא הז"םכמ המכלו
 "4] ' .פ דצת 800 םצ או י* תועידיהו םיקפואה תבחרה ,לשמל
 | א 1 .6 ו 2.11 * ,םיבשחמב רקיעב לבא ,םינוש םיאישונב
 ד 63 פא .7 2 וצקמ6צ 61 9 + .םמצע םיקחשמבו קחשמה יפוסמ
 יז ו זז .0 / / הירפסה .0 ?יבגל ולאה םינש שולשה תורמוא המ
 : .- ]0 לש ןויליג-לכ .הדובע דואמ הברה לכ םדוק
 ו ה ןוזא | | 2 רלעצה ןייטשקירפ וכותל סוחדל הסנמ ינא ."ךיסנ" אוה קירפ
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 09 שש ויטקיבוא יכה .תשהל - : רקיעהַו תויוטשב

0 14% 01 

 ל 0 . < - = .לארטיב תאו תורמלו

 את תא דוח חלב ומכ ,טדוחה םג זא
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 תושדח * תושדח * תושדח

 תושדח * תושדח * תושדח * 1

 וו 1 .- ו שדה י

 : תושדח * תושדח * תושדח י תושדח
 | וו ו\או

 תושדח * תושדח .
 | תושדח * תושדח .

 ןש " וה ו או תוש

 ןושדח
 | תושדח

 זח / ו וו
 וש . -1/ |

 הבחרה לע הז רשפאמה ,םדומ ןיעמ - ןרוטאסל תקתרמו תפסונ
 יתוריש תא לצנל רשפאי ו ה

 ךאודה שדחה רישכמה .טנרטניאה תשרב "ש ּת |

 ח"ש 1500-כ ,ל"וחב ,עוצעצה לש ריחמה .תשר יקחשמ - רקיעבו ל דה - תוריהז |

 / םויטנפ |
 ד ףיוזמ |
 271 | הנורחאל םתשכר םא |

| 

 | ₪ וא 90 םויטנפ בשחמ ,

 [2 דואמ יאדכ 0 |

 ₪ ,רבתסמ י!ףיוזמ אל קדבתט

 ןנוכ שי לארשיב ינש בשחמ לכב . |  תישעת 2 אל 5 = ו |

 הנורחאל לבא .והשלכ רוטילקת [16 | םיפויז לש היפאמ אלא ,בשחמ ימאות

 ןנוכ - ןוטכב השדח הפונת הלחה [[₪8 םתינק םא זא דואמ םימכחותמ |

 לש רחמה | .םיטילקמ רוטילקת [₪₪4 | קוידב אל םיעוציבהו 100 םויטנפ ן

 .בגא .הדמתהב חנוצ ולא םיננוכ [₪ תא קודבל םכל ץלמומ ,םימישרמ

 הטלקהל דדוב רוטילקת לש וריחמ [[88 לע םניחב תנתינ הקידבה .ךבעמה /

 ןץיב ןנוכה ריחמו ח"ש 30-כ הלוע 8 ."קתעמ" תרבח ידי

 תוריהמב יולת ,ח"ש 10,000-ל 6000

 רפסמבו (תעבורמ וא | הלופכ) [לש טנרטניא ירבח ןוגרא

 .ריכמ אוהש םיטמרופה ןוגריאה תא .ץראב הזכ רבד שי ,ןכ

 ילארשיה דוגיאה איהש ,א"ליא המיקה

 ?הזה דוגיאה השעי המ .היצמרופניאל

 אוה םייתניב ,הבוט הלאש רבכ וז

 תולזוה גישהל לדתשהל חיטבמ

 .טנרטניאל תורשקתהב

 ₪4 ₪-ב הגה''ג
 בבש הנורחאל החתיפ י'צאטיה תרבח

 ידגא חפנב (51א1א1) ימינפ ןורכיז לש
 250 יפ ךרעב הז !טייבהגי'ג 1 לש

 םיבשחמב עצוממה ימינפה ןורכיזהמ
 ולאמ לודג רתוי וניא בבשה .םויכ
 לבא ,ריחמ ול עבקנ םרט .םימייקה
 ידמל תיתועמשמ הכפהמל םורגי אוה
 .הידמיטלומה קושב

 טנרטניאב קותמ
 וישכע .לכה שי ,עודיכ ,טנרטניאב

 וליפא ,טנרטניאה ךרד ,ןימזהל רשפא
 םיקתממו םידלוקוש לש ,יש תוליבח

 ירוחאמ ."תילע" תרבח תיבמ ,םירחא
 .לארשי 18א17ו "תילע" תדמוע המזויה
 ₪111: / /וארטואע .6.00.1(011] :תבותכה

 9 קומע ללח
 ךשמהה תרדיס ץראל העיגה ףוס ףוס
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 קלחל 4.400 םדומ שי םכבורל
 הת" ריהמ םדומ שי םכמ

 עבקנ ששכע רבכ לבא 0

 'תש .336 :אבה תוריהמה ןקת

 ועידוה רבכ תויאקירמא תורבח

 סימדומ לש םתריכמ תלחתה לע

 קושב ,בגא .וז .תוריהמב

 דוע םיריהמ םייתיישעת םימדומ

 ..ח"ש 400-300-מ דואמ קוחר םהל
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 ש ריחמה לבא ,רתוי

 .-- לכ אל דועו (580) םויטנפל ותוא ףילח ו ל כחל כל יאדכ ו הל טתבשח 386 בשחמ םכל שי
 היזיולטה תרדיס ."םיבכוכ-ןיב עסמ"-ל
 תומלועל םכתא תחקול הניא וזה
 .ללח-תנחתב תדקמתמ אלא ,םישדח
 ואצי ,הרדיסה יפ-לע ,היזיולט יקחשמ
 .ודנטנינו הגסל ןמזמ רבכ

 * תושדח | ו | ו

 /04|\ וו ושדה | |

 תושדה | וו ו

 9 + הושדה

 ' תושדח

 ' תושדח * תושדח

 ' תושדח

 י תושדח י

 בורקב תאצל םידמוע 686-ה ידבעמ יכ תצק דוע ר

 ?כ םע 586-הו 486-ה רמולכ ,םירחאה םידבעמה לזוי טהלש תוימינפה
 א "המ תויהל םירומא 686-ה ידבעמ .יתועמשמ ןפואב . זמ רתוי םיזוחא

 | תמ רב ₪ ה תוינרצי תא םיריכמ ונאש יפכ ו - תמצוע לכ תא
 י

 - לתמ רבכ איה ,לטניא תא םיריכמ ונאש יפכו .םישדחה = .המידק םיכלהמ ינש
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 לכש ,רבד לש ושורפ

 '8867-ה תאו 6 ה ת
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 . ה ימא לש לוחתחה חמושענ 4
 1 0 םיקירפל וכפה םיבר םיקירפ

 .הגימא לש םילועמה םיבשחמה ₪
 :,םיבר .םיתבב ודקפת ולא םיבשחמ ₪8%|
 | | ושחמ רשאמ קחשמ יפוסמכ רתוי %
 - . הדרי הגימא לש הליהתה 4

 < לאקיראמה ףינסה ,הנשכ ינפל .םינשה
 | ג .לגר תטישפ ףסל עיגה הגימא לש ₪8 | לש ןטקה ךסמה לומ קחשל םכל סאמנ
 | ידמ רתוי גגה אל הילגנאב ףינסה ₪8 ]| לע םיקחשמה תא תוארל םיצור ?.יס.יפה
 0 :תכרעמל הבנוג העיתפמ העומש ,הנהו 8086 | זא ?היזיולטה יפוסמב ומכ לודג ךסמ
 = הסריג קושל איצוהל תדמוע הגימא )| ידי לע ירשפא טלחהב הזש רבתסמ

 | .הלש .חתילצמה בשחמה לש תרפושמ ₪ תשיכרמ לוז רתוי הברה הז ,ינש דצמ .(ל"וחב ח"ש ףלאכ) ילוז אל ...ו טושפ םאתמ

 = תא עצבי קיתוה בשחמה םאה .0 "ץניא 21 לדוגב .יס.יפ ךסמ
 = םיר עצה םירחתמה ומכ םילולעפה ₪ 8

 ' ,הרקמ לכב הארנו היחנ ?קושב ₪
 = .הנדע התיה אל םלועמ הגימאל ץראב 8
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 | ומ םינשי תוכיא .לקחשמ לה ₪
 ל . ב םוקווישו ו

 [% "0 הרזעב והז* םיקחשמה .םירחאו 1
 ו .ןבל עבצב תדחוימ =

 [( וירי
 יורעל עיגמ הל'בוד ירחאו וגוה ירחא
 רטניא היזיולט קחשמ םידליה

 ג המש 7? - ףסמנ +
 1 םידלי דגנ דדומתהל וכרטצת
 תכונה בלשב .תיבבש ןופלטה ךרד
 לש םילבכה ייונמל קר רדושי קחשמה

 %- ."לבת" תרבח ל
 שש 0

 4 | = יד - 22 4 2066 הטנלטא

\ 3 . - , ָ 

 | םע תאצל תדמוע ,יטבילוא תרבח ,יקלטיאה םיבשחמהו הקינורטקלאה קנע
 , תכרעמ לש האלכה ומכ הארנ הז ?הז המ :ולאשתו הנומתב וציצת .השדח "תצלפמ"
 ₪ ,ימדקה לנאפבש םילוקמרל בל ומיש .בשחמ םא ,ןכ ...תזמור תדלקמה סע ואירטס
 % .רבכע םוקמב הביקע-רודכ שי תדלקמב םג .םינושמה םירותפכה לכלו ןועשל
 ד * ..תמאב היהי הז המ הארנו הכחנ .ןיינעמ הארנ טלחהב

 תו

 יוון

1 
 ושרל אנ .טנרטניאב

 - 7 .01ץחו קוט .סזזש/ תוש

 םכנעמל ונאצמש ,רזומ רצומ דוע לאב רתאה דבלמ ₪

 ילואה לע עדימ ₪ רמולכ ,ןמקסיד | והז דבלב
 נושה יטרופסה 1 לגוסמש ,דיינ הקיסומ-רוטילקת 2 ו וודרזר

 ואדיו ירוטילקת ץירהלו היזיולטל

 םג ול שי .ידיס לש םירוטילקתו

 ןקתב ךמות אוהו ?וימ תאיצי

 או[%--2 הידמיטלומה
 יאל ,ןינעמ

 . רה
 וי. -ע .%7

 ּ ב . . ₪ .
 ו : . \ה חול ו

 יתב | לע
 וה

 ו הברה

 וושדח י ה 'י תושדח * תושדח * תושדח * תושדח י תושדח י תושדח * תושדח * תושדח * תושדח * תושדח י תושדח + תושדו
 ה 111 ו ו
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 וה דיש םת / וש |

 ןמנזור קראמ :תאמ .

 ?רקויב ךכ לכ המל
 ינא םצעב ?רקי ךכ לכ בשחמ בשחמ המל ,םעפ םתבשח םאה

 יפל תוחפל) ןמזה לכ םכתא קיסעמ הז יכ ,הז לע םתבשחש חוטב
 - גשומ םכל היהיש ידכ קר .(ריעצה ןייטשקירפ לש ותודע

 עדימ לש טייבהגי'ג יצחמ הלעמל ליכמש ,רוטילקת לש לופכיש
 רוטילקת לעש קחשמה .דבלב םילקש השולשכ הלוע ,םיקחשמו

 םג ,םימעפל .ח"ש תואמ שולש םגו םייתאמ ,האמ םימעפל הלוע
 .ךומנ ךכ לכ תודרוי אל "טקרמקירפ"ב תוחנהה

 קחשמה תקפה ,לוז רוטילקתה לופכש .הטושפ דואמ הבושתה

 קחשמה תאו ,רלוד ןוילימ הלוע קחשמ תקפה םא ,לשמל .הרקי

 קחשמה לש תיסיסבה תולעה זא ,םיקתוע ףלא האמב קר ורכמי

 ןפואבו לופכשה תולע תא ופיסות .הדיחיל רלוד 10 רבכ איה

 הזה ןובשחה .קחשמ לש קתוע לכל רלוד ע-ל ולעת יטמוטוא

 ךירצ תודיחי ףלא האמ רוכמל ידכ ,תישאר .הלחתהב קר ןיידע
 .לופכ טעמכ לפכשל

 ימ .חיוורהל עיגמ - רלוד ןוילימ עיקשהש ימל םג ,לופכשה ירחא

 חיוורהל הצור ,רלוד ןוילימ ןכיסו ףסכ הברה ךכ לכ עיקשהש
 ,רלוד 25 לש םוכסל ךרעב ונעגה רבכ !דחא ןוילימ דוע תוחפל
 םינאוביה ,םיציפמה לש םרות עיגה וישכע .ח"ש 75-כ םהש
 קר הלוע ולופכישש קחשמ :האצותה .חיוורהל תויונחה ילעבו
 ח"ש 120 תוחפל וריחמ רשאכ ףדמל עיגמ ,(םילקש 3) דחא רלוד
 !'(רלוד 40)
 יקחשמ קוש תא המישרמ אל ןמזמ רבכ רלוד ןוילימ לש העקשה
 האמ רשאמ רתויב םירכמנ םיבוט םיקחשמ ,ינש דצמ .בשחמה
 .קיודמ יכה אל ונישעש ינובשחה ליגרתה םא םג זא .םיקתוע ףלא
 .םילקש 300-200-ה ביבס םיענ םיקחשמה יריחמ ןיידע

 וקושה לש תומחה תועקשהה
 אאא 2 תרבח [

 קחשמל תיארחאש
 םימיב "תזבזבמ" ,1
 ןוילימ השולשל בורק הלא
 יעונלוק קחשמ לע רלוד
 קויקשא םשב שדח
 לכ ךלוה ןאל .(שטרמה)
 טושפ דואמ דואמ ?ףסכה
 הקיסעמ 1/%א₪ 2 תרבח
 .םיעודי עונלוק ינקחש
 דועו שוטיל ,שוטיר ,הכירע ורבעש רחאל ,םימוליצ לש תועש תואמ תוסחדנ קחשמה רוטילקת | ךותל .םינרואפת .םירפאמ ,םימלצ ,םיאמב םילעופ םדיצל םלוה רכש םישרודש

 ינו הקבה הורבהל ,טאר טאר ,הוכבוה | ח'קפוווהה השער צדו יא רייץהזה"רב

 ו "

 ידו
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 ₪ רכוזש ימ .רלוד ןוילימ 3.5-כ וב ועקשוה רשאכ ,אישה תא רבש
 0 םיליגרת ונכרע הב םגש רכוז יאדו ,קירפב וילע הבתכה תא
 | | 9161א הכירצ םיקתוע יפלא תואמ המכ ודדמש ,םיינובשח
 ּצ 5% אל 08101א-ש ,הארנה לככ .העקשהה תא קידצהל ידכ ,רוכמל
 [= ולוד ןוילימ הרשעמ הלעמל תרזפמ איה ולא םימיב יכ הדיספה
 חב יקחשמ תודלותב תוקיסאלקה תחא לש יעיברה קרפה לע
 -" תומלצמב קחשמה תא םלצל הססיה אל 0₪161א .בשחמה
 ו קרפה לש םינקחשה ברימ םע ,שממ לש ידווילוה רתאב ,עונלוק

 א .םדוקה
 שרפ ריילב סירכ :תונרקסמ םיתמ רבכ םתא םא ,קחשמה תלילע

 ה'צרדפלש ,היעבה .יטראליק דגנ תוברקהמ ףייעתה אוה .היסנפל
 [( | | לחשמה ,רוציקב .רוזעל ארקנ ריילב סירכ .טקש ןיא ןיידל
 [-:+| אל .תרוסמה בטימ יפלו ליגרכ ךישממ
 || 7 יה הוה קחשמה 0₪161א לש רוביצה יסחי תקלחמ תעטל
 הרדה אולמבו הדובכב דווילוה אוה אוה - דווילוה יומי

 וכרטצת ,םכיניע ומב חכוויהל םיצור םתא םא 0

 וב סויה - רבמצדב ינימשה דע - תצק דוע שממ קפוא

 6 .ימלועה קושל אצי קחשמה



 -נ ןלש ןווקה ב

 < בהו-יכסמו ,ןארידת ,טרכארשי לש ןדוסימ - בוטקת יצוו> דס
 | 43-4199916 :לאוציב הליבנומה םינווקמה פיתוויטה תזכו

 1 חו שהם יי



 תונכותו יקחשמ לע םירבד ןומה םכל ונרבסה ,םינורחאה תונויליגב

 םינוש םיגוס ןיב םילדבהה ?ל"וחמ םינימזמ ךיא ?הז המ .5ר החשש גחש-ה

 ..םיקחשמב םתס דקמתהל ונטלחה םעפה .דועו תוירוביצ תונכות לש

 ד ה אס חופד !אצה5פוסא

 אלא ,םיקירפה םכתא קר אל עגשמ הזה קחשמה ..םוד םוד םוד

 תא תדבכמ תצקש הרבח לכ .םיקחשמה תוינרצי לכ תא םג 1
 .םוד תא םאותש ,ומכ הארנש ,המוד והשמ איצוהל תרהממ המצע ₪

 (488 -0₪06₪5) סטרא סאקול ומכ תולודג תוינרצי ללוכ הז

 .תוינומלאו תונטק תורבחב רמגנו
 ,תינומלא הרבח :ל"נה תורדגהל הנוע ןבומכ םיטסירורטה תשילפ

 קר איה קחשמה תלילע ."םוד םאות" םע הלזמ תא הסנמש

 .זזש רבד לכב תורילו לסחל ונלש ףחדלו ךרוצל ינוניב הווסמ
 רתיל .םוד לש המרל הלעתמ וניא ןיידע לבא ,עורג וניא קחשמו
 אבאה תא ,תיפרגה תוכיאב תוחפל ,םכמ םיברל ריכזי אוה ,קויד

 ימל ,הרקמ לכב .ו/01.ת5א5ד ₪זא 3כ ,תיצאנה הריטה ...םוד לש
 םיאצויש 518 תשא גח ת-ה יבלש ףוסניאב קפתסמ אלו ,בייחש

 ףילחת טלחהב אוה הזה קחשמה ,יוצמ ₪85 לכ םיצצופמו םודל
 קופיס וב שיש והשמ וא הבשחמ ,ןויגהל רשק סוש .הער אל תפסות וא

 הז לכ .ידמל ישפיט יל הארנ םירומיהל ףחדה ,ןכל .ילאוטקלטניא
 .תונטק תויואמר ינימ לכ ילב ,"יקוח" רומיהה רשאכ ,ןוכנ
 ,בשחמ יקחשמב .םינוגה אל יל םיארנ דימת םירומיהה ,תואיצמב
 .תיארקא אל הרוצב םיפלקה תא רחוב בשחמהש יל המדנ ,לשמל
 - ועזאק לכב ומכ ,םוכיסב לבא ,חצנל ונל ןתונ אוה םיכמפל ,ןוכנ
 .םידיספמה ונחנא
 רבכ םתלאש ?םירומיה דגנ הזה יכוניחה רמאמה המל ,בוט
 הז .לודגכ קידצ הזכ ינאש ללגב אל חטב הז ?ילע םנבצעתהו
 הקיפרג תצק דבלמש ,הזה קחשמה לע ינבצעתהש ללגב רקיעב
 חרט דוע ,קחשמה רצויו תנכתמ .דחוימ רבד םוש וב ןיא ,לילצו
 , "סאלב וניזאקה יתבב וייח תיצחמ תא זבזיב אוהש ,ראפתהל
 :ומצע קחשמב םיישגרומ אל ,הריוואה ללוכ ,הז לכ לבא .סאגו
 רשאכ םיפסונ 3 + רקופ תונונגס 3 ללוכ קחשמה ,רוציקב
 דואמ רומיהכ הארנ הז ,תישיא יל .האלמה הסריגה תא םישכור
 םוקמב םתוא ושפח ,וניזאק יקחשמ לע םכל אב םא .בוט אל

 וורו ודו רו וה ג אה שד ג בו שד שדי שב ₪ שהה שה שד

 | רחא
 : 2 : י

 | 4% וטול ,וטוט רשאמ ץוח ,םייקוח אל ןיידע םירומיהה לארשיב .בכנ
 4 ומתרהזוה .סיפה לעפמו קסא5-וז קסא58 60! 30 ו ו | ְע

 5 005 == א65 םוש ןיא ולאה םיקחשמב .םירומיה יקחשמ אנוש ינא = תמאה
 םיפלק םתלביק ,לזמ םכל שי םא .הלזמ לש הלאש לכה .ןויגה
 - לזמ םכל ןיא םא .חצנל יוכיס םכ 4 | . כל שי זאו םיבוט

 .- 1 : 5 . קנ םתלביק ,

 = .למכ רובצל םכילע וב ,יצורמ קחשמ אוה סרק-םודא לש ותמו
 ויש | ילב ,לזמ םתסב יולת לכה ,הרקמ לכב .םיעורג םיפלק הפוקהמ

 ] / )' , | י , -

 - לטיש ,םלועב רתויב הטושפה הטישב השענ הז .בהז רת
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 5 5 ל"
 כב 8 ה - חה רט + 0.5

 יג :קחיש - ִּףפ

 רוציל ךירצ הב םירומיה תנוכמ םצעב איה ןמ'גוב .2 םירומיה .ףו יי
 | םיזופת ,םינומיל ,הדש יתות 3 ,תוננב 3 :תוריפ לש דיחא ףצר
 | יתאצמ הנורחאל לבא ,וניזאק תיב לכב שי ולאכ תונוכמ .המודכו
 | חיוורהל םיללפתמו לקש םיסינכמ .ץראב םינוינק המכב הלאכ
 \ .הלוק סוכ וא רגרובמה ,הציפ לש הנמ
 ₪ וז ,םירומיה לש ישפיטה עטקה ירחא ,הזה קחשמב דמחנה רבדה
 | ןיעמ לש בוליש ללוכ ומצע קחשמה תא בצעלו ןנכתל תורשפאה
 | תושירד ,דמחנ לילצה ,הפי לבא ,הטושפ הקיפרגה .לופונומ קחשמ

 || 4 םע הלעמו 486) הזכש קחשמ ליבשב תודבכ תצק הרמוחה
 \ .ביבח - לכה ךסב .(ימינפ ןורכז הגמ

 .םייתחפשמ-םייתרבחה ןחלושה יקחשמ ןדיעב ןמזמ האצמוהש
 לכ .תוצבשמ לש םירוסי לולסמ וילעו חול שי ולא םיקחשמב

 ןונגסב והשמ .םולכ וא שנוע וא סרפ וא הבוחב תנמוט תצבשמ

 ןיב רבעמה .המודכו רות תחוורה ,אלכל ךל ,הרוחא 3 ךל ,רות גלד

 .היבוק תקירז יפ לע השענ תוצבשמה

 5-ל 2 ןיב וב םיפתתשמ .הזה רואתל קוידב םיאתמ הזה קחשמה

 ,ותחנת הילע תצבשמ לכ .םיבשחוממ וא םיישונא .מימקחט

 .דועו םי-ידדוש םע םיתומיע ,תומישמ ,תועשעשמ תולאש תללוכ

 דגנ ותוא םיקחשמ רשאכ ,רכממ וליפאו הנהמ טלחהב אוה

 !בשחמה לומ אלו םירבח

 = דפ | <

1 

 איג :קחיש

 ידמימ-תלת ןמקפ" איה הזה קחשמ הלש רתויב הבוטה הרדגהה
 יכ ?עודמ ."לע-עונפוא םעו ןמקפ ילב ןושאר ףוג לש טבמב
 ,ריהמו ללכושמ רפיה עונפוא לע םיבכרו םתא הזה קחשמב

 חוכ-יקוזיחו קשנ-ילכ ,תוחתפמ םירוזפ וב ךובמ שורחל םכילע

 ,םכל תוברואש תוצלפמה לע רבגתהל ולכות םתוכזבש ,םירחא
 לגוסמ אוהו דחוימ תמאב םכלש עונפואה .אבה ךובמל רובעלו

 קסרתהל לגוסמ םג אוה ,ינש דצמ .רתויב תודח תוינפ עצבל

 ..ןמזב ותוא ובבוסת אל םא ,ריק ךותל

= 

 ש/ 2ד = -
 ליג :קחיש

 ,הבישח קחשמ אוה סירטט .דחוימ ןונגס םה הבישח יקחשמ
 אוה //\21₪ .תועבצא תונמוימ םגו חטש תייאר םג שרודש
 סירטטש ןמזה ץחל תא וב ןיא יכ םא ,סירטטל קזח הרחתמ
 תא םילעהל םכילע ,הזה םיהדמה ןוקחשמב .ןקחשה לע ליעפמ
 ףצר רצוויהל ךירצ ,רמולכ .הנוכנ הרוצב ןבוביס ידי לע ,תויבוקה
 םירכוז) תירגנוהה חיבוקהו סירטט לש בוליש םצעב הז .םיעבצ
 (?התוא
 .ךפיהל - תוגירח וא תוערפומ בשחמ תומצוע שרוד וניא קחשמה
 טושפ עמשנ ונלש רואתהש ,היעבה .הבר תולקב דקפתי 386 לכ
 ...םתרהזוה .רכממו בכרומ ומצע קחשמה לבא



 ?!בתכה תא רטפל
 .ירמגל לבלב ןמנזור קראמ 35 קירפב 27
 ןמטאב" טרסה תלילעש בתכ רשאכ 3
 יהוז .םיסמנ םינוחרקה רשאכ תשחרתמ "חצנל

 ןיווקש ,בתכ םג אוה ."םימה םלוע" תלילע

 ךירצ קראמ ,יתעדל !טרסב קחיש רנטסוק

 !וישכעו רטפתהל
 ביבא-לת - ינומלא ארוק

 .קדצ ינומלאה ארוקה ,ספוא :תכרעמה תבושת

 לש אלא ,ןמנזור קראמ לש הניא תועטה לבא

 אל - הבתכב שדח רדס תצק ושעש ,םיאקיפרגה

 תא .החילס םיארוקה םע .ונל םג הרוק הז ,ןכ .הרוק הז .הנווכב

 ונל שיש תובושח יכה ןה ולש תובתכה ,רטפל ךירצ אל קראמ

 יקירפב

 החמומה
 תויורחת רתוי וכרעתש הצור יתייה :רידא ןויער יל שי

 .םיקחשמ יצבשת :ןוגכ ,םיארוקה ןיב
 הירהנ - המרוב לאונמע

 ו

02] 1] 
 םישדחה םירפסה תריקס רודמ ,שדוחה םג

 המ ןיאש הארנכ .טנרטניאב קסוע ונלש

 םלוכ ,תיראלופופ ךכ-לכ טנרטניא - תושעל
 הברה םיאצוי םג ןכלו םינפב תויהל םיצור

 לש תונושה השילגה תונכותל הכרדה ירפס
 .תשרה

 אדא אאד איה "שדוחה תנכות"

 השיג תרשפאמ וז הנכות .(' ואוטו .שס0א
 תגציימ םצעב וז הנכות .טנרטניאל תיתודידי

 לש ,עגימ הדובע קשממ םוקמב .הידמיטלומה תכפהמ תא
 תרשפאמ איה םירוציקו תודוקפ לש תוכורא תורוש תביתכ
 לע םיריהמו םירצק םיקילק ידי לע טנרטניאב שמתשהל
 'םיטסווקה דבלב םינש המכ ינפל ורבע המוד הכפהמ .רבכעה
 ךירצ היה ,םירחאו יראל ,ךלמה-תמישמ ומכ םיקחשמב ,םעפ
 ,"ךל" ,"םוק" הדוקפה תא ,תוא תוא דילקהל שממ ,בותכל
 "חק" ,"לכתסה"

 תונכות תלליכ ואז אז 611א161. 60% לש הליבחה
 רוקיב ,טנרטניא לש םיתורישה לכב שומיש תורשפאמה תונוש
 םיאשונב םיצבק דירוהל ולכות ךכ .הבר האנהב רתא לכב ריהמ
 ראוד לבקלו חולשל ,"חחושל" ,םיטרס ,תונכות ,םינוש
 .אסכהמ זוזל ילב ,הז לכו םלוע יצחב תוינק ךורעל ,ינורטקלא
 תרבח תיבמ האב ואז אא"=ז +1 או[. ₪0 תנכות

 דואמ יתודידי קשממ ,הטושפ הנקתה הל שי .א[זאו\א \(ו|
 רפסה לש ומוקמ הז .תילגנאב לבא ,הלועמ הכרדה רפסו
 תירבעב אוה - ימע-דוה תאצוהב "זז \או₪0%.₪1 סע םישלוג
 המ לכ לע ,דעצ רחא דעצ - תישעמ הכרדה ללוכ ,הטושפ
 המצע הנכותב םגו טנרטניאב םג תעדל ךירצש

 .רבכעה ידי לע תוטשפב השענ לכה םויה .'וכו

 תואמחמ
 רמול חרכומ נה ,תישארמ םכנותע רחא בקוע ינא

 .תולילקה ,יפרגה בוציעה .ןומה םתמדקתה טלחהבוט

 | וענכש כאסכ-ה ישוקשקב תוקסעתהמ תו

 | .םינויצב םיקחשמ לע ומחרת לא .א :לבא .קי

 ןיטשקירפ לש תובושתהש דואמ ןבצעמ ב .םינתונ םתאש

 וטקבת .ג ...ילוא .4 .עדוי אל .3 .אל .2 ןכ 1 :הכב תוארנ

 ןלכותש ידכ ,םהל שי םי/רישכמ הזיא ןייצל םיבתכמה יחלושמ
 שארבש הביתל ופיסות .ד .תוניצרב תוינפלו תולאשל סחיתהל

 . הדמוחה תושירד תא םג רישכמהו קחשמה םש םע ,דומעה

 .החלצהב םכל לחאמ ינא .דבלב .יס.יפב

 \ תובוחר - ןדירש דורמנ |

 ענמיההו תוטשפה
 רפ תא אורקל יתוא

 טרופס
 : ןש לבא ,10 טושפ ןותעה .ןותעה לש שדח ארוק ינא 2

 | םירושקש בשחמ יקחשמ בהוא דואמ ינא :השקב יל |
 | םא חמש יתייהו ,הנטק הניפ איה ןותיעב טרופסה תניפ .טרופסל

 .התוא וביחרת
 ּ ןוושה תמר - בגר דדוע

 תונולחב ה1ובע

 עדימ שופיח

 הידמיט -> (י/

 ּי

 ןויד תוצובקב תופתעו /

 וג 1 וג
 א = יָבָשַחְַשרִרַפַסְל =
 ד 4-0 = ,

 כ

0" 4 1 + 



 .םיארוקל ןולאשב איה התוא גוגחל רתויב תניינעמה ךרדהו .תדלומוי שי קירפל

 הינעה .תישילשה הנשהמ םילודג רתו" היהנ התיעיברה הנשבש ,ונלש הרטמה

 הזיא :ונל ורפס .םינויצ ונל ונת .םכלש הרזעה תא םיבייח ונחנא ןכלו .הנושארהו

 דועמ ץוח) ןותיעב תוארל םיצור םתייה המ ?המל +אל הזיא ,םיבהוא םתא םירודמ |[

 . תונמדזה םכל שי - רוציקבו ?(םיםיט לש םידומע 5007! תובתכ לש םידומע 0

 .יעטוח יועפוח .ןובשח ילב ונילע תדרל

 םיליגר םינויצ
 םירודמל םינויצ תתל םכילע ןולאשה לש הזה קלחב
 | 5 ,בוט 4 ,רדסב 3 ,לבסנ 2 ,עורג ושורפ 1 .5-ל 1 ןיב
 | .לוגיעב םתס ופיקה םכתריחב תא .ןיוצמ

 שק תולאש
 ?רסח המ ,ןכ םא ?ןותיעב םירודמ םירסח םאה *

 םינויצה רודמה םש

 (הקיפרג) ?ןותיעה בוציע לע ךתעד המ * ג ל
 5 - 4. 1 ?המ-רטניא

 5-46 - 5 ;.7.- 1 םלוג |

 / 5 היבש 21 רישי רוביד =

 ל 0-0 הירפסה
 ?ונלש הביתכה תרוצו תובתכה ןונגס לע ךתעד המ * תושדח |

 5 8 7 21 תונולח |

 : 5 9 ₪ - ב עדמול

 - | כ"ק. הדר ל 2.1 קירפ ןודעומ

 ?לזאזעל ,התא ימו יה 9
 5 06 < % <020= 4 לבו-קמ

 ו 008 :םש 5-0 3 1 טרופס |

 5 006 =20508 = 1 די-תדובע

 8 ו, רפסמ ב ףןתר 5 םיצוציפ |

 מל <... :ןופלט 4 ב טקרמ קירפ
 5 0.2 0 ריעצה ןייטשקירפ |
 7 !קירפ תא םיארוק ךירבחמ המכ + א אי עונלוק |

 - - רי ור רה ?ךל שי םי/רישכמ הזיא * קי רול ישא גלר ראוד קש =
 2-20 5.0, 5 01 םיפורש
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 אל/ןכ | ?ונמ התא םאה * כ *ו5 ₪4 7-7 הנכות =

 ה א 4 5 92 רעת |
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 | | .םיסרפ | ולרגוי םיתלושה ןיב



 ₪415 תרבח

 יעונמה םע

 ןמנזור קראמ :תאמ

 הברהל הכז וכרד תישארב רבכש ,לודג טיהל היה ןושארה 51או(ןדצ

 הז קחשמ .בשחמה יקחשמ לש :רקסואה" לייטס ,םילתרקוי םיסרפ

 ךרואל הילע רבוע המ תוארלו .ספאמ ,המלש ריע תונבל םכל רשפיא

 תא ןבומכו ןונגסב םיקחשמ לש לג הררג קחשמה לש החלצהה .הפוקת

 עונמ תא חתפל הססיה אל סיסקמ תרבח 51א/617צ 2000 - אישה

 ,םישדחה םיבשחמה תומצועו תולוכיל םאתהב ,תיתוכאלמה הניבה

 האדיו יעטק בלשל ידכ הידמיטלומה תולוכי תא תלצנמ איה רשאכ

 .תטרופמ רתוי הקיפרגו רפושמ לילצ

 ,םירחתמ ואצי סיסקמ תרבח לש םיקחשמל םג ,הקיסאלק לכ ומכ

 ומכ תוילכלכ תוירפמיא ינימ לכ םיקהל םיכירצ םתייה םהב םיקחשמו

 1224 דגצ600א) תוציפ-ליאל ךופהל (ק₪ד801ד) בכר תיישעת

 םילמנ תכלמ תויהל וא (51א110%8) םיקחש ידרוג תונבל

 דומעל ,תונבל ךירצ :םיקחשמה לכל ,ףתושמה הנכמה .(5זא1גאַד)
 ,המדא תודיער) ללכב עבטה תושירדב ,ישונאה עבטה תושירדב

 ולאה םיקחשמה לכל .(המודכו תורעסו תופוס ,שעג-ירה תויוצרפתה

 אל םתישעש המ םא .דועו דוע ךשמהל לוכי קחשמה .ףוס קוידב ןיא
 .שדחמ לכה תונבל ליחתהל רשפא דימת ,םכיניעב ןח אצמ
 םיצבק חולשל ושקבתה םירחתמה ןהב ,תובר תויורחת וכרענ םלועב
 תרבח תוסחב ,ץראב הכרענש תורחתב .תילאדיאה ריעה םהבו
 םהלש תפומה ריע תא תונבל ושרדנ םייתימא םירע-ישאר ,"תבשחמ"
 ןה לבא ,דמחנ יקוויש קימיג קר ןה ולא תויורחת .תועש רפסמ ךות
 .ולא םיקחשמ לש םכחה יתורחתה יפואה תא תושיגדמ

 המכ ידמ .ןושיל הכלהו ןונגס האיצמה אל סיסקמ תרבח א
 0% .ןוו ייא לייטס הפנע תוריית יאל חתפל -- ל וגאדיש םלועה יבחרב תויח-ינג האמל ותוא אצ ונוחטבל גואדל ,םייח ילעב לש דחכנ עזג ליצהל איה םכלש המ : בשחמ קחשמ קוידב אל הזש ,אלא .ףזתשהלו םיה - 2-5 םיבוהזה תולוחה לע ץוברלו םי-דגב שובלל הז תושעל םכ 2 המ לכו ,עוגרו ולש יאהש םכל המדנ ,הרואכל .דואמ 0 -יאל םיעיגמ םתא .הביבסה-תוכיאב קרפ ונתוא דמלמ גוש < רח .הלש םכחה עונמה לע ססובמה קחשמ דוע האיצומ איה םישדוח
 .תופסונ תודבוע ולגת ,יאה תא - 5
 ס-יתב ,םייתליהקה םיתורישהמ קלח .תיארו
 | אל םמצע םיחרזאהו הכומנ הקופ אהו הכ וקופתב םיא פה ו - - אל תילמשחה חוכה תנחת .ןאכ

 הביבסה תא םהזל םיססהמ
 ,תובר הכ תומישמב דומעל ידכ

 הלטבא שי יאב ,לשמל

 דחא לכ .םיחמומ םיצעוי הנומש ךל ש | י

 הוואגב ,התוכזל ףוקזל הלוכי

 :םהל לגוסמ בשחמהש רתויב םיפיה קחשמה

 ע ליחתה הז .תיתוכאלמה-הניבה

 ...םישדחה םיחותיפל בל "ופוזה" זא

 תונונגסמ דחא תא .,הבר

 ,םייחה תיימדה יקחשמ ולא

 .האלה ךישממו 5וא6וְדְצ ם
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 ,הקיטילופ ,הינב ,הישעת :ומוחתב הלועמ עוצקמ לעב
 "ךל רסח םא .הקוסעתו היחמצ ,הביבסה תוכיא ,היגולואז
 .םלוה יפסכ םוכס תרומת וקיסעהל לכות ,עוצקמ לעב דוע
 דכ ,ם למה תא טוונל םכילע ,רבד לש ומוכיסב
 . .הבוט הדובע ךנעמל ושעיש
 תוכלשה שי ושעתש הלועפ לכל ,תיפ1או-ה תרוסמה יפל
 וקיפרגה .דחאכ תועיתפמו תוינויגה תויוחתפתהו תונוש
 ₪ םימישרמ םימולצתו ואדיו יעטק תללוכו הפי דואמ
 0 סות ךכל .דואמ יתוכיא ןכ םג לילצה .םייח-ילעב
 : ולבקתו הביבסה תוכיא ילוחל םכתא וכפהיש םייא
 [- .ןונגסה יבבוח 7 ץלמומ טלחהב טלחהב .הנהמו יתוכיא דואמ קחשמ

 יונ ,םינעוצ

 ךרוא 8890 - הו לילצ | 00 = הקיפרג

 - זי ו ג 9

 ףסונ קחשמ לש יתימאה קחשמה
 \/!88 תרבח תיבמ הנורחאל אציש 8
 ו כ דימ רמאהל תבייח תמאה -

 6 א ג .ףואו6ודצ ימאותל הבוט אמה
 .לש תשדוחמ הסריג םצעב וה 71% 77

 .- - 2 םיקירפל בטיה רוכז יאדוש םינ
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 ,םילולכישו תואסריג

 .תושדחה

 30-ב קסידה לע ץחול

 -40 דבעמ בייחמו ימינפה ןורכיזהמ הגמ 4 דוע ללוז .הגמ

 שה
 ו )ו

 תושדח קזבמ :הלועפו םידיקפת קחשמ ומכ ליחתמ

 לש ותומלעה לע חוודמ ,('אוא תימואלניבה תשרר

 םילבקמ םתא זא .א-1% ימלועה הרובחתה דיגאת נ

 אוה .םלענה אישנהמ ,ינורטקלאה ראודב ,ואדיו תעדוה

 תא ליבוהלו דורשל הרטמב ,ומוקמ-יאלממכ םכתא הנממ

 םיסובה םתא - דובכה לכ .םישדח םיגשיהל הרבחה

 ןוצרו ןורשיכ הברה ,ץרמ הברה םכל שי .א\-זץ ל

 .תטשב ןויסינ דואמ טעמ לבא .בוט

 םתא וב אשונב רוחבל ולכות ,שגרמה החיתפה עטק רחאל

 תבכר וא ,ויקוט לש (הסרובה) תוריינ :הליחת לפטל םיצור

 הוולמ םכלש הלועפ לכ .המודכו ןודנול לש תיתחתה

 .סזאא היזיולטה תשר לש םיטרופמ תושדח יקזבמב

 קחשמ ןיבל 51/617צ | ןיב בוליש םצעב אוה קחשמה

 תושעל .ףסכ - הרורב קחשמה תרטמ רכזוהש

 ךלהמב .תורבח רתויש המכ לע טולשלו ףסכ דואמ הברה

 (םיבלש הרשע השעמל) קחשמה לש םיטירסתה

 תובכרה

 תרשע

 ,תוינוכמ) שיבכה לע םיליחתמש ,םימוחת ינימ לכב וקסעת

 ,םיקחש ידרוג ,תויונחב ורבעת ,(םיסובוטוא .תובכר

 .תורהנמו תורהנ וצחת ,םירשג לע ולעת  .םינוידטצא

 .םלוע קבוח קחשמ - רוציקבו

 תמצוע תשרוד איה יכ םא דואמ הפי קחשמה לש הקיפרגה

 "ה יעטק .הזיראה לע בותכה םומינימה ןימ הבר בשחמ

 הטילש ה.קחשמה תריוואל םימרות ,לילצו הנומתב ,(אא

 תואמב חתפתהלו םדקתהל תרשפאמו הבוט קחשמב

 קחשמה לש תיתימאה ותמצוע םצעב וזו .תונוש םיכרד

 .טרפב ןונגסהו ומצע
 ...ש םשוריפ ,ף"סכ תוביתה ישאר ,םתעדי אל וישכע דע םא

 ...םיימעפ םירפוס ףסכ

 1 1/7[ שמ
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 תוחוקל אל ללכב ,ןאכ םיאור םתאש ,הנומתהו

 ,ץראב ומלוצש תונומת וא .בשחמ ק תשממ

 !למשח תרבח ' חתוכה תנח רב

ה
 / 

 | ותחת 150 השכר למשחה תרבח הנורחאל ? / | ץ% ו | : ומ [ ף ובע
 . .רלוד ןו .כ לשריחמב ,תושדח חוכ תונחת ןונכתל ,תומדקתמ
 .רבכ ושמשי ב"הראמ "סקיפרג ןוקיליס" תרבח תרצותמ תונחתה
 מ םינמז חולב התמקהבש ,השדחה תימחפה חוכה תנחת ןונכתל

 !רלוד דראילימ 16 לש םוכס עקשוי

 ידי לע למשח מל וקפוסש ,הדובעה יפוסמ 150 תועצמאב

 .ןמזה ךשמ תא רצקל למשחה תרבח תנווכתמ "סקיפרג ןוקיליס"

 |" תוחול רוציק .תושדח חוכ תונחת לש המקהו ןונכתל שדקומה
 . םישוקיבב . םירושקה םירגתאב דומעל למשחה תרבח ידיב עייסי

 = .למשחה רוצי תולוכי תא לידגהל התוא םיבייחמה ,למשחל םילודגה

 0 ל ג דחיב "סקיפרג ןוקיליס" תרצותמ הדוב חת תטילק
 - ישנא רדבעמ לש ךילהתמ קלח כמ תומדקתמהמ ו תונכות

 :.םלו < 2 9 תויגולונ ישל למשחה תרבח לש ןונכתה
 כ רג ןוקיליס" יבשחמב הרחב למשחה תרבח
 ע קזחה יפרגה דבעמהו תוגיצמ ןהש ריהמה

 2 דובעה תונחת .ההובג טו מרב ,דמימ-תלתב

 2 ,תיבי .טרגנטיא -- תבינ יל ידכ ,אקפאפסא
 .חי ה תולוכי םע םישמתשמ ןיב קודה הלועפ ףותיש

 ומתו ! כט ,ואידיו ,לוק ,םיידזל

  לרתאב ןקתוי הדובעה |
 א ןוחבל -- רז

 ל ךיל
 מל רשפאמה
 יצמנ 6% תרבח
 .םייבושחימ םיטקייורפב
 3 בושחימ תלוכי וטלק למשחה
 הל 9 / עוצעצ לכה-ךסב הז - וניניבו



 60%1גאפ 8 60%008 :קתשמה םש

 הידמיטלומ .יס.יפ :רישכמה

 ופוע :קחיש

 87% - הקיפרג
 ,ןיטולחל התנוש הקיפרגה
 ףונה .בוט רתוי הברה תיארנו
 ללוכו ידמימ-תלת הארנ
 ומכ םיטרופמ םיטקייבוא
 .דועו םיצע ,םירשג ,םינבמ

 93% - לילצ
 יעטק .בוט קחשמב לילצה
 דואמ םיבוט הקיסומה
 םיללוכ םיילוקה םיטקפאהו |
 ,בושח יכהו רוביד יעטק ןומה [
 םילייחה תוחרצו תוירי [
 .בוקב םילפונה [

 94% - קחשמ תמר
 לבא ,ערלו בוטל - כו א< 2 ומכ
 ...בוטל רקיעב

 94% - םייח ךרוא
 םלוכש 3 תילוח אל ילוא הז
 ומכ רכממ אוה לבא ,ול וכיח
 !הרדיסב וימדוק

 93% - ללוכ ןויצ
 לש תבחרומ הסריגל .ןונגסה יבבוח לכל הבר האנה [

 היגטרטסא יבבוח לע רתויב דוהאה קחשמה הארנָּב אוה סטאס 2

 תא ךפה םיגטרטסא םיכלהמ םע ןשקא לש בולישה תבש

 !םררב .םיצירעמ יפלא תורשע ומצעל הנקש ידימ טיהלל 3

 לכ תא וב ומייסש רחאל םג בושו בוש וב קחשל ילו -

 הלא םינקחש לש הברה היפצה תא ןיבהל רשפא ןכל בל

 ..פשאמ 3 ארקנ אלש ךשמהה קחשמל |

 ינש לע .עיגמ קחשמה
 םהילע םיאלמ םירוטילקת
 לש תועוצר אוצמל ןתינ
 יעטק תורשעו הקיסומ
 תא םיולמה היצמינא
 קחשמה אקוד .קחשמה
 תליחתמ ןטק ספות ומצע
 .םירוטילקתה ינש
 הקתעוה תוברקה תריז
 לש ינדיתעה םלועהמ
 רתוי הריזל כא"
 תוחור ינש הב ,תיושכע
 וטאנ תירב ןיעמ) 1
 לש הווחאהו (תינדיתע
 לע הזב הז םימחלנ בשחמו (לפא חכ) אס
 .ימלוע ללכ ןוטלש
 טולשל ןקחשה הריז ןאכ םג וכטאו-ב ומכ
 .קשנ תוכרעמ וא - לש לועפתו הינבל שורדה ףסכה תא סינכמ רשא (םירביט) ךרע רקי רמוח לש דוביעו ו םיירוכ חולשל ןקחשה לע םעפה .דועו 2 רוציל םילעפמ ,ד"יח ילייח ןומיאל םינבמ ,חוכ תנחת ומכ םינבמ ןווגמ םע םיסיסב םיקהל ןתונ ןאכ םג דועו םיקנט ,םישמגנ ,םיפי'ג ,ר"יח ילייח ומכ תונווגמו תובר תודיחימ םיקחרומה תוחורב

 צה לש היעבה םג וזו ןאכ | | -ב היחש המ לכ ךרעב ,רוצ"
 - רתוי ירוקמו שדח קחשמל יתיפיצ ,חותיפ -

 ושענ תאז תורמל ./ 2

 ש קיפסמ ןאכ
 1 .שדוחמ רגתא
 =  שנבמ םג ופסוה ,תרפושמה הקיפרגה דבלמ
 לייח אמגודל ומכ תושדח קשנ תוכרעמו
 .?בחל תלוכיבו לוק קיתשמ םע קשנב םידייוצמה

 תוכרעממ קלח לש לעופיתה ךרד .בייוא ינקתמב
 מתשהל ןתינ אמגודל קרו ,איה ףא התנוש קשנה
 םשל םיקוסמב וא םיש"מגנב
 7 .םוקמל םוקממ
 אל 6סאואוגאס א 600 א
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 ין | | | \ לועמל) חיקתחוש רזרווו -ר דר רו ר
 . / |; ש'| 4 1 4 -

 תרזוח תכשוממ המדרת

 ינשדח קחשמב ב

 405 .םינוגילופ ססובמ םעפה םגו י

 לש יתלילעה ךשמהה אוה

 ץצופל חילצהש דרנוק

 טלמהלו םירזה םירוציה בכוכה

 ומצע אצומ ןושארה קחשמב ללח תניפסב

 תינפסש רחאל ,םירוצי םתוא לש אלכב התע

 לבומ אוה .םהידיב הספתנ ולש

 םש ךא ,חריה לע םירוציה לש סיסבל

 ותוא ררחשהל החילצמ םידרומ תצובק

 .דרמל ףרטצהל ותוא ענכשלו

 קחשמ אוה [:\וכ= זס ₪ו ;\(6"א ךליאו ןאכמ

 בר ןוימד אלל ןיטולחל שדח

 ןיעמ הווהמ קחשמה .[1 \ו18\( א ל

 לש ידמימ תלתה ןונגסה ןיב בוליש
 לע הרימש ךות ,וכסכא1-ו "הלפאב הדדוב"
 םא .[1.45118/\(-א לש תדחוימה הריוואה

 הז זא ,רזומ תצק ליטקוקכ םכל עמשנ הז

 לבא שדחה ןונגסל לגתסהל השק תצק ,ןוכנ

 תראשנ טבמה תדוקנ .םילגרתמ דואמ רהמ

 לוכי ךכו דרנוק לש ופתכ ירוחאמ ןמזה בור

 | ררוווורהחהו זר] וכונ] ]
 וש . ע | ןש 4 1 ו | א

| | 53 \ / 
 |( וכו \ ( <

 ן ו ןכ

 | \ר \( ['\

 לש תא

 ורולותה
 \ע / -1

 ה הוה רח ור וירו ול יו

 רתויב םיירלופופה

 ,המידק תוריהזב עוספל ,ץורל לוכי ןקחשה

 ןקחשה לוכי ןכ ומכ .םידדצל וא הרוחא
 ופתכל רבעמ םידדצל טיבהל דרנוקל םורגל

 לנפל תוניפל רבעמ טיבהל ןתינ ךכו
 םילקתנ רשאכ .ביוא שאל םיפשחנש
 לע ץוחלל אוה תושעל ךירצש לכ ביואב
 ףולשת דרנוק לש ותומדו שומיחה שקמ
 ידכ המידק זזות טבמה תדוקנו חדקא
 רוכזל יאדכ .תורילו ןווכל ןקחשל רשפאל
 םירודכהש םעפ לכב השדח תינסחמ ןועטל

 הברהב דרנוק לקתי קחשמה ךלהמב .םירמגנ

 שמתשהל וא לעפתל ךירצ אוהש םיטקייבוא
 םיטירפ וא היגרנא ינעטמ ,תותלד ומכ םהב
 .תוחתפמו םישקומ ומכ ףוסאל ךירצ אוהש

 והזי 145118406 א תא וקחישש םינקחש
 .םיניינעל וסנכי דימו םבור תא
 ןקחשה לע םתוא תומישממ יונב קחשמה
 ןקחשה לבקי המישמ לכ ךלהמב .םילשהל
 המ ול םירומ רשא םידרומה וירבחמ תועדוה
 .תושעל וילע
 תא תונמאנב ךישממ [:\זכמ 10 ₪1.\א(יא

 םעפה םג ,408,%818₪/.1 לש ןונגסה

 םע ,ידוחי קחשמ וכ[ .ץוזואש ונל תקפסמ
 וכותב בלשמ רשא ,ןפוד אצוי יפרג קשממ

 פא ד0 םו.ג\(א :קחשמה םש
 הידמיטלומ .יס,יפ :רושכמה

 רפוע :קחיש =

 90% < הקיפרג
 ב גם יב
 ללוכ ,םינוגילופמ בכרומ
 םימצעהו תוריקה ,תויומדה
 יח הע ויב>
 ןמ קלח לע תורוטסקטו הללצה
 יל ג ו ו בי יב
 םתרכהש טוריפל
 .פססאז"ב וא .₪10-0865"ב
 םרוג םינוגילופב שומישה
 1? יל גו ב ב ב די
 ב יג
 תושימגו רתוי ההובג תוריהמ
 תופצל תרשפאמה ,הגוצתב
 .תובר טבמ תודוקנמ תוליעפב

 92% - לילצ
 ג חג יל ג
 הריוואל המיאתמה הקיסומ
 לש תונורדסמב בבותסהל" לש
 לכ ."ללחהמ םירוצי לש סיסב
 םגו תורבדמ קחשמב תויומדה

 גונג יב ל גו גוג ג גיני

 וג שגוי
 לגתסהל ךירצש ,דחוימ קשממ

 .דואמ הנהמ אוה זא לבא וילא

 93% - םייח ךרוא
 תוושעמ בכרומ בלש לכ

 המ תוילעמו תונורדסמ ,םירדח

 בלש לכ לש יופימה תא ךפוהש

 תא ןבומכ ריבגמו השקו ךוראל

 .קחשמה לש םייחה ךרוא

 93% - ללוכ ןויצ
 1.4518 לש הריוואה

 כ

 רתוי חלצומ ןונגס לע בושחל

 2-2 תמרוגה הרוצב תואקתפרהו הלועפ רומא דרנוקש המ לכ תא תוארל ןקחשה

 ישילשה דמימה תא ףיסוהל .תידיימ תורכמתהל | תדוקנ זזות םירקמה ןמ קלחב ךא ,תוארל

 ל ניב גג יל .הלפאב הדדדוב ןונגסב ,הדיצה טבמה

 3 2 0 = 9 ד 0 ל ב. ל . ו 0% ה ל 4 1%

 יפלו יתום .צו ד ל 0% ו שיר
 . יל 7 5 < 19% .% חביב ו ( יז ול קיו ל ו



 ורר רויוהא ווידט | ל 0
 יי שפא ן" - ן

 ז . 2
 -ץ" . רו \ 2

 ור 0 . יה תפ\ - ₪ | 4
1 = 

 רז ושל , 0 ו - | 4

 | תמר , -- ,הקיפוג :ירשפא |
 [ | .תבוח . ו .ר וו וב

 ןלעמ היה ,ירוקמהו ןושארה םימסקה חיטש

 .תוירי קחשמל הסיט רוטלומיס ןיב בוליש

 ףפועמ חיטש תוחנהל ךירצ היה קירפ

 לפואה ירוצי לכ תא דימשהלו םינוש תומלועב

 ףוסאל םג ךירצ ,ופועמב ,ךרדב .םלועה לכב

 .םינוש םימסקו חוכ-יקוזיח

 ,רוקמל המוד דואמ הארנ 2 םימסקה חיטש

 רבכ ,לבא .תילאוזיו תיפרג הניחבמ דחוימב

 .הריהמה הקיפרגב ןיחבהל ןתינ ,ןושאר טבמב

 ,01.1.ת806 תרבח .רהמ ךסמה לע זז לכה

 החילצה איהש תנעוט ,קחשמה לש תינרציה

 רוקמה תמועל 75%"-ב ריהמה יפרג עונמ חתפל
 הריהמו הקלח הרוצב ץר קחשמה - האצותה
 תמרב 486 דבעמ םע םיבשחמ לע וליפא
 םויטנפ דבעמ ילעבל .רתויב ההובג טוריפ
 8/6/ טוריפ תמרב ,היווח רפוס היופצ
 ריפ תמר םג ללוכ יפרגה רופישה
 ומכ םינוש םימצל לש תויופקתשה תללוכה
 תוסיטו הליל תוסיט ומכ םיממהמ םיביהר םיפונ ,םישדח םינבמ ,םיה ילגב 1 7 ..

 ,ההובג טו

 יס .יפל רידא י הלועפ

016 6 

 ושעוג הבל ןתיעקרקש ,תורהנמו תורעמ ךותב

 ,היה ןושארה קחשמה לש תונורסחה דחא
 ,םיבלשהו תלפרועמ תצק התיה ותרטמש
 הּה בלש לכב .םמצע לע ורזח ,רתוי וא תוחפ
 .לפואה-רוצי תא לסחל ךירצ "קר"

 ןושארל ההז קחשמה ,2 םימסקה חיטשב
 טלתשהלו לפואה ירוצי תא ,ןיידע ,לסחל ךירצ
 אלא .תוחוכ רובצל ידכ ,םהלש הנאמה לע
 תומדמ הכרדה לבקמ קירפ ,הזה קחשמבש
 תאו בלש לכ הרידגמו ותוא החנמש ,תירותסמ

 + וי "רצ

 זה רובעל ידכ שממל ךירצש תורטמה
 ל רוחבל לכות ,המישמה תמלשה רחאל
 7 ..וא האיציה תדוקנ ךרד אבה בלשל
 | דש ףוסאל ידכ יחכונה בלשב םחלהל
 .םימסק םג םיתיעלו חוכ
 כ קחשמה לש תושדחה תורטמה
 ב ועיפוהש הלאמ םישקו םישדח
 וכ ץלמומ - רוציקב .ןושארח
 ; ימל םתס םגו רוקמה תא



 ו "םיקחשמ לש ילו יכ הארנו

 .םלועל קספי אל עסססא ימאות

 "תספותש 6?%זסאמ תרבח וז םעפה

 .םויל םוימ שודנ ךפוהו ל ל*" הזה ,ונגסה לע 'פמרט"

 איהש ןוטספייק

 םוחתב ןויסנ תרסח

 עונמה תא השכר ,הז

 קחשמל יפרגה

 "סמלאיר" תרבחמ

 םיקחשמ תרכומה

 טשד6נגטעתא :קחשמה םש
 וימאותו .יס.יפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 4155 (= 715 :ומכ

 91% - הקיפרג רו דפזגס

 ,דואמ הבוט 0 0 דטאאוזא אן

 םויטנפה ילעבו הובג טורפה תודוה .צ₪1.06זדר
 םג הקלח העונתמ תונהל ולכוי
 םיארנ הב .ץ6ג רפוס תמרב
 וטופ טעמכ םיפונה

 אוה ןאכ הקי פרגה םיל

 העונתהו ההובג המרב

 ידכ ,דואמ הקלח

 .םיטסילאיר לצא ןינע ררועל

 ואר רבכש םינקחש
 84% - לילצ ו 2 0 םיקחשמב וסנתהו
 םילוקה םיטקפאהו הקיסומה ו ו - - - ,הז ןונגסב םינוש

 א? םג ךא םיער אל קחשמב ןזרג ,ברח ,ןויגיפ ומכ םיקשנב דיוצמ רפסמ ןאכ ושענ

 .ןפוד יאצוי םימחלנ םתא םהב םירוציה .המודכו .םוד לש רכומה ןונגסהמ םייונייש
 | קמחתהלו תגסל םילוגסמו .רתוי "םימכח" ןקחשה רשאכ םינפ לא םינפ םה תוברקה

 0 0 ₪ ף | | שא

 ו - קחשמ תמר | לע 4 /'
 רשאכ ,תומדב הבוט הטילש לש ישוקה תמר תא

 - .רבעבמ םימכת רתוי םיביריה ..קחשמה

  תתמ קחשמל הנקמש רבד ריבגמה טנמלא דוע

 / . .רגתאו קחשמב רגתאה תא

 ה אוה |
 6% - םייח ךרוא תודיח לע .םירצויה
 0 .םייוניש קיפסמ ןאכ שי ומכ ,רותפל רט
 = ןליפא האנהו רגתא קפסל םיקפסמ לע הציחל
 רבכ וסנתהש םניקחשמ אלו ,תותלד תחיתפו |

 .ןונגסב םירחא םיקחשמב לוע לוסיחו הציר קר

 .תוצלפמ
 0% - ללוכ ןויצ םד הברה שי קחשמב

 הז קחשמ ןונגסל רוכמש ימ ךא ,ךסמה לע זתינש |

 ןומה ןיידע שיש חוטב ינאו) = .תורשפאה תנתינ םעפה |

 קחשמ תוסנל המ שי (הלאכ = 8 = < טירפתהמ תאז לטבל ]

 וא תוירוקמ הברה וב ןיא .הז - . ..קחשמה לוט לש רה |

 .ןוויג קיפסמ לבא - תוידוחי = ל
 יויו 9 ְ) = \ = 9 . 1 וכ - ל ל"

 - .+ ₪ יציל .הפמפ-<<- 9.4420 | וי 000=- 000202 ₪0" + .ייימ (|-"



 יינתנו לת ו |

 סתאש יפכ ,יכ .רשואס יתוח ג ג ל יי

 גיקה יג יול

 ט\?50 דיכא-לת 0\\28 ד"תל ילא תולשל סיגפזוט סתא ,הזה דופעכ ופסרופש ולא

 /קירַפ |[הא
 'תי0א .ןורכף תייאה !תיא י[ 0! אוא65 00651 6 תא '[ 0'
 ::תכתכ רככ 6.5(60₪0ל5-כו ןורכף קס'3 רבכ /
0055 \:060106=0 
008 
7650 )]] 
050 
 ?תו68[ הא .3כוא 6[ ןיידַא הו

 םיתעבג - רואיל

 בשחמל םיאתמ קוידב אל אוה ילוא ?ךל שי בשחמ הזיא
 תינאובי ,"תבשחמ" תרבחל הנפתש יאדכ ,הרקמ לכב ?ךתושרבש
 תוארל ותוא וקדביש ידכ ,שכרנ אוה הב תונחל וא ,קחשמה
 .ןיקת אוהש

 !סו[6 הי ןגאה ן'60ק'[
 ר'ג-םי'ג רהח[ 3'תאב תור006 ה'חת סאה :ה[60 '[ 0' 7

 ?ה 1[ :

 דודשא - רוצ ןושרג

 אצמתו הגס לש השרומ תונחל שג !םויה רבכ רשפא !דיתעב המל
 .ךרובע דחוימב ותוא ונימזיש וא ,םאתמה תא םש

 !סו[6 סכחהו סואאה 0!קירפ[
 ?ראון[ תוכח][ 'אצכ סאה !א ,6'כ 16 ']!אה3 די[ 90 | ק 6. 6%6וא6.01 ריסכאה תא תו ןק[ יאדכ סאה :ה[א0 י[ 0' /

 ןג-תמר - ןמרטופ רשא

 | | 1 םיקחשמ ול גישת אל יכ ,אל
 למומ טלחהב ןכל .ץראב םיקחשמ ו

 .הגס לש דאמוקל
0 

 /סו[6 ןיש0ק'רפ[
 9 הפ סוכסב הש'אה תא י[ א'1ה[ [כ!תה , " -כ דא [6 רי'חאב 077 הסחא 0!כר[ ה | רי | [ ה3ור 'ן

 ןיקצומ .ק - ןהכ וב

 . /י י |
 שי סא :זמרית סתגכהטש ירתא ,רוציסכ זא ...ראוגיל 320-ה |

 הגס ןיכ האוושה תושועש תולאשה לכפ יל סאטנ .סיעדוו

 ומכ - תוכושח תולאש סכל

 ו ור יי

 ן86 גישהל רשפא טלחהב הזה םוכסב לבא ,אלש ףידעמ ינא

 יתוונחה ןיב שפחל ךירצ !הער אל ללכב הידמיטלומ תכרע ללוכ

 /ס![6 6001-ה ןי'60קיר8]
 וי ]6 !6]3]ן] רפוס[ אבן קי[6 תו[66 האכ י[ סי 7

 הטקבב קא ,תח'[0 תיסאר 96 ,ת\א!!סה תו0א[ א ןוש התאס ,
 גוסב א3א] ין בםו6ח דוא הפ6 ןויכא ,'[ תוןא[ [3ת6סת

 6 רתו תא = = :םירבּ האכ '[ רורב א[ק% ,ריטכאה תי ןק 0
 סא רסאכ .ב ?הא[| ?י'אפ|ריאה !6 יאקיראאה !?]6]['ןה -
 הןווכה יא[ << !6]3ן'] רפוס[ סיקחשא [₪ !ןןותאה םיאסור
 רתוי" סיקחסא 0' סת' ]6 "בא הפאב .ג ?'א9פוראה |א 'אקיראא]
 ?סי יי פא

 ווא תירק - יול ופינ

 לדנהה .םגו םג .גו ב !ריהמ רתוי אוה יכ - יאקירמא א
 לש ווחיאב םיאצוי ,ללכ-ךרדב ,תיאפוריאה הסריגב םיקחשמהש
 .םישדוח המכ

 :סו[6 יי[
 = לכ ₪6[ צוי! ,קחא ] ּתָגִא 420 סא '[0 חיסקה קסדה / 7

 | אי[ וח[6 םכא הסקבב .תיסקה קס'79 תרפח9] 7'600 ,
 | "והוא .סוד '[ !ח[0 ,םי[!כי תא כא גו הפה 600777
 < וז םי[וכי םתא מ6 2 כוחרה סח![ קחסוופ תא '1 6' 5 . /

 - \ 0 רער< סי ןוק 6 .ג הכר תלות סח 2% - . . "8 סכז6 םיפישה תורכומ [כב 'תספ'ח .קחסוופ 6 9 07

 [ יי 0ר2 |ק הייח י ןא ?'6רפ !ק ג סי[ קא , 4 . קתה][

 כ| 9-3 ?סלוא סה[ 0'0 סירכח[ < 5 / ו
 עי ה 96 כסמאה 2'[ רחא !ה0א 6 ווק .. ס|ר'ו

 רו 6[ 'ן תכסחואא היכא' ]6 הןכ\תפ 3 ./ ,סו[כ
 = 76 הכרלה תרבוח +[ חו[0[ [!כ' ףת* ל 9% | וא

 י!קחה יכר [כ תא '[ ח![0[ הסקה - מ ?0ו9

 תוהו חיז3א א] ין ןכ] רוח תס97% 5 0 ררחספ
 "6ה[ ר696 ןכית| הספ? 49/7 71'7 0%"

₪ 
 ו
7" . 

 8 ב
 4 ב

. 4 2 . 

7 23 > 



 שו

 ו
 לקלקתה יתיבבש יטמוטואה םילכה חידמ ,רקיה ידידי א קיר ל "רף *ר * קץ % ל" רקההות ירצרורפ

 אל ונחנא !ךל הרק המ !?שדח יל חולשל לכות םאה ,הנורחאל

 םסרפל לדתשנ .ב .'וכו םיקסיד ,תונכות רכממל תונח הפ םילהנמ
 תיסחי הלוע םדומה וק לבא ,אל .ג .הזה קחשמל בורקב םיפיוט
 התא ?בשחמה וא התא ,ימ .ד .(?אל ,הז תא תעדל בושח) !לוזב

 ךלש תדלקמהו ,דלוקושה תליכאב זירפת םא סוקלוא ףוטחל לוכו

 ,ןרציה לא הנפ .ה ...וקוש הילע ףטפטת םא לקלקתהל הלובי

 .ןטק ץבוקה חפנ יכ ,לדג ןורכזה - ךפיהל .ו .תבשחמ תרבח

 .יתבושתב א ףיעסל רוזח ךכ םשלו ,הכרדה רפס חתפ :תמזגה ז

 טושפ התאש חינהל ריבס לבא ,בישהל םינותנ קיפסמ יל ןיא .ח
 .השדח תספדמ ךירצ

 /סו[6 ר'93ה ןי66קירפ]
 7' או[[.6₪ וא5זואשז קח6אה סאה 6 :תו[א6 רפסא י[ סי
 תוריתא סור .י3'ס 4860266 כ0חא '[ 0' ,ןכ 0% .ב ?'00] 7

 קן'פג סאה :ןואב3 קסא| (סמס) [!ק סישרככ ּה[!פכ
 ואכ 1[ תוכח[ קר63% סאה .ג ?ב6חאב '[36 3!בצ' ["ןה קחסאה
 .4ראב הורקב 62: 6!ה0 !< ?₪62-[ תוכח][ קיר2 'תייִָּס

 ןיעה שאר - רוג םוח

 אל תוחפל ,.יס.יפל אצי אל הזה קחשמה .רעטצמ :גר ,ב א
 .ודנטנינ לש םיפוסמל ידעלב קחשמ והז .בורקה דיתעב

 ,סו[6 כ" ןגאה ןי66ק'רפ[
 תאכ .ב ?|'ג\ !6'ן[ 0' 6'ב האכ :תו[א66 האכ [!60[ 'ת'3ר ם
 -ה תהא 3 ?י!ב םסי'\[ 0' 6'ב האכ .ג ?ריִב סי'ג[ סי 6'ב 7

 ?60-1 תפ הא ?6032 הפ הא .ה ?!6]3 | רפ!סה [60 7
 הננער - ןמרביל ןדיע

 לש תומיוסמ תוטלקל סנכומש יפרג דבעמ .ד .4 :גרו ב .24 א
 .ה .םימוזבו דמימ-תלתב הנומת תקלחה רשפאמה ,ודנטנינ-רפוסה
 והז .ו .הגימא תרבח תיבמ ,ךכ לכ חילצה אלש ,קחשמ ףוסמ והז
 תצרה םג רשפאמש ,םיטרס תצרהל ,רוטילקת ואדיו רישכמ

 .םיקחשמ

 !סו[6 ןי60ק'רפ[
 [כ סאה :[!60[ יןונרבו ,ןרוט6ס הגס תוןק[ ןייןואא יןא 7

 ?םיידא'א-ת[ת ןרו6אס [6 סי'קחשאה ,;
 ןולוח - ביברא ןורוד

 םיקחשמ ץירהל ול תרשפאמש ,המצוע שי ןרוטאסל .חרכהב אל
 םיקחשמה לכש ,רמוא אל הז לבא .ההובג המרב םיידמימ-תלת
 .דמימ-תלתב ויהי ורובע ואציש

 ,קירפאה קירפ בכ[
 ןיןואא 'תייה .'תכה[ תו 5וזו סוזז קחסאה רכח [3% 'תקחי6 7

 'תקחי0 .ב .ביירדהְגא[ הסר'גב 61' קחסאה סאה תא[ ,;
 וןאא גו ,קחשאה תוא[ואב 5טס6 5ו06 או6א5 קחסאכ

 99 קחסא 'כָג] ג ההפ 'ת[א0 .'תכה[תה
 אבס רפכ - דנר זעיבא

 ,חינהל ריבסו ואיג-ואינל םדוק אצי קחשמה .ב .ןכ טלחהב א
 היהש ומכ - ודנטנינו הגס לש םיפוסמל םג עיגי אוה והשיתמש
 .ןושארה 51126 א16א5 סע

 : ותו ב ימ !קופד טקסיד
 יי קחשמלו לוי רקויב ץראב תונקל

 !ח3 ברא ןי60ק'רפ[
 ואי6תי תוש[ק ![6 .2 ?32א [6 הארב ₪!ה ןרוש6סה סאה ו 7

 [6 ריטכא סה דחיב '?.'ס הָגאו םירדהְגא סאה 3 ?ןר!6אס[
 סאה ,םיש'כה תכפהא ה[חה רסאכ ,!'סכא 4 ?6'בכ 2

 וסאי 6[! ,קוטהא !א3' 32א-ה! .'0'3 הגאה ,כ'רלהֶגאה יריסכא
 ?םיכו6 סיקחסא סה[

 הירהנ - המרוב לאונמע

 .ןכש חינהל ריבס .4 .אל .3 .םירוטילקת .2 .ףידע ןרוטאסה .אל 1
 וססג טיב 8 ודנטנינהו רטסאמ הגסה םג .עגר ןב הרקי אל הז
 ונל השק רשאכ ,תשגרומ העפותה וישכע רבכ .םייתנש ךשמב
 רתו"ו רתוי שי ,םוקמבו ביירדהגמל םיבוט םיקחשמ אוצמל
 .ןרוטאסל םיקחשמ

 /ןיש6קירפ |[הא
 [כ< הגא 8 '[ 0') םחו-כ ןורכף רתו' תוןפ[ [כ|א 32יכ

 ןתי'] א[ [!וחתיא 6קס' תרפאב .(ס|!סת !כ!תא ןורכפ הכרה 7
 -ה תא ןורכףהא 3ירוא '[6 רסאכו ,סור '3'סב 0את6ה]
 יקחשאא ק[ח (סולה ת[!89 ת[יחתב +8 תרפאכ) 50
 ?תו68[ הא .םידבוא 6[ י[6 ס!רי?יסה

 | אבפ רפכ - ןדלא איג

 תורחא תונכותב םג ץצופמ ךלש ןורכזה הארנכש ,ךלש היעבה
 ץבוקל יוביג השעת .תונוש רזע תונכותו םיסוירו יאלג ומכ
 תא לולכי אלש ,שדח הזכ ץבוק רוצו גטדספאם( ד
 !ולאה תונכותה לכ תלעפה

 /םו[6 ןי6ש6קירפ[
 סאה ,חיטקה קס'[ סור י3יסא קח6שא סיק'תאא רסאכ
 ?תא5 רּדס[ ןתי] י[וא ,6[ א! ?ה[א' קחסאה

 קילאיב תירק - ןור יחיבא
. 

 1 .ותוא ץצופל לוכי אלמ רוטילקת ?קסידה לע ךל שי םוקמ המכ
 = לע יהשלכ הנגה הטורח םא אלא ,יללכ ןפואב לבא .תולקב
 !רהמ רתוי ץורי וליפאו הלעי אל קחשמהש הביס ןיא ,רוטילקתה

 | /ץ66ק'רפ 2[ 0
 .₪ה סאה| ?6/860008 :קחסאה [8 קתמ? הא 7

 ?ו0 ['ָגּה
 = ?['[ םיאת

 | וורשה תמר - יול ןורי

 | / ל 2 בותכא םא .ונינש תא גורהת ךלש אמא .ןכש דיגא ינא םא
 < 00 0 ?ךורב ,הז תא תנבה התא .עבורמ ןונח ינאש בושחת

 ! = 7 " "60-ר ו!פ"-

 8 7 ו, 4ראכ סיקחסא 6!כר] :קתא[ ףי7א הא
 5 ל 6 0 ]חה םיק / 7



 ' ? 2'דהוח
 יוולמב הצ |

 אולמב הצרפ הירוטסיהה 1993 רבמבונב ,םייתנש נפל .דחא רקוב
 ו | |

 7 ./ סטרא סקשורבח :בשחמה יקחשמ םלוע לא התמצוע

 ,האיצ - סקול .ירחא םייתנש ,וישכע .דבלב רוטילקת לע קחשמ

 :תרזוח הירוטסיהה םנמואה -:רשמה קחשמ ,ףוס ףוס

 ןמנזור קראמ :תאמ

 ולוכש ,קחשמה . סידרומה תפקתמ" תא וחכש אל םיקיתו םיקירפ
 ,סקול 'גרו'ג יאמבה לש רצויה תיבמ רידא עונלוק טרס לע ססובמ
 דוא תוברקו הסיט לש םיידמימ-תלת םילולסמ ךותל םכתא חקל
 < .םיברש ,תיתואיצמ הכ התארנ קחשמב היצמינאה .םיקתרמ
 חקלנש ואדיו פילקב רבודמ םצעבש ,םינימאמ ןיידע ילואו ונימאה

 היצמינא רקיעב יהוז ,םכתבזכאל ,לבא .עונלוקה טְרְס ךותמ

 ךותמ םיפילק ובלוש ,םיבלשה ןיב רושיקה יעטקב .תללכושמ
 פילקה תא האר רשאכ ,יבא לש ףוצרפה תא חכשא אל ינא .טרסה

 ,טרסה םצעב הז ...לבא ...לבא" :למלמו ויפ תא רעפ אוה .החיתפב

 "אל

 ,םיחלצומ יד וליפאו תונויסינ הברה ויה ,השענ קחשמהש זאמ

 ואציו םינוש תונונגסב ויה תונויסינה .ולש החלצהה תא ךישמהל

 %- תא רוכזל רשפא ךכ .יס.יפה דבלמ ,קחשמ יפוסמ דואמ הברהל

 | = דצה אוהש) דדת =10ד58 תא ,ולש תובחרהה טס םע וגזא6
 = .הדנטנינ רפוסל אציש ,יד'גה לש ובוש" תא (א-ו/זא6 ינשה
 מכו ,פג א א =066 55 קחשמה ,ס0א[ ןונגסב ,אצי הנורחאל
 'תמחלמ" - "תוכיאה-גת" תא םבג לע ואשנש םיקחשמ ןומה דוע
 . ."םיבכוכה
 דצמ ."םיבכוכה תמחלמ" םע היעב הרצונ רבכ םיקחשמה ינרציל

 .הרדיסב םיקחשמ דוע שרד להקה ,דחא

 ירשפא עטק לכ ולצינ רבכ םה ,ינש דצמ
 ידכ קרו .עונלוקה יטרס תרדיס ךותמ
 רצונ הרדיסב ןורחאה קרפה ,םכל ריכזהל
 . רשאכ 1983 תנשב היה הז .הנש 12 ינפל
 מ ."יד'גה לש ובוש" :טיהלה אצי םינרקאל
 תא קיפהל חרט אל סאקול 'גרו'ג ,םויה דעו
 תורומש תוביסהו הרדיסב יעיברה קרפה
 ודיסל ךשמה רוציל רשפא דציכ זא .ומיע
 |  "'?פ ?סאקול רמ לש ותושר ילב םיטרסה
 , *"  יתורוקמל ורזח םיקחשמה ןכל .רשפא=יא
 - תא קחשל תלוכיה ומכ םינוש םייוניש
 51+ .םידרומה תא וא הירפמיאה
 " .. , .תפקתמ" לש ינשה קרפה עיגמ ,הנהו
 , " שי ?'לע הרושב ומיע איבמ אוהו "םידרומה
 = 1? םג לבא ןושארה קחשמה יבבוח לכל
 7 יבכוכה תמחלמ" תרדיס לש םיקירפה
 , , .ילונלוקה תלילעל תפסות תצק דוע ש'
 ,[ | "מה !סאקול 'גרו'ג לש אלמה ורושיאב
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 ריעצה ס יונה ובומרכ אוה ק חשמה

 סייטה .קחשמה תליחתב ."1 יקור" דמלתמהו

 תושחרתמה תונושמ תועפות רוקחל חלשנ
 וב ,ירותסמ רוזא והז) .הֶלּובאָונ ןוטיירדב

 ןונגסב תורבסומ יתלב תועפות תושחרתמ

 ףשוח סייטהש ,ןבומכ .("הדומרב שלושמ"

 ,םוקמב הירפמיאה לש תינודזה התלועפ תא
 .םידרומה תירב תא לכסל הרטמב
 טרסב ומכ ,הזה קחשמב :תפסונ תרוכזו
 .םידרומה םה םיבוטה ה'רבחה ,עונלוקה

 לע תטלתשמהו הערה איה הירפמיאה

 דמוע הירפמיאה שארב .הבוט הקלחלכ

 .רדייו "תראד

 רופיסה לכ רמגנ הזה עטקב השעמל זא .בוט

 15-ל םיאצוי םתא ןאכמ .ןשקאה ליחתמו

 תא סיטהל ולכות ןכלהמב ,תויברק תומישמ

 לע בכרל ,ולוס-ןאַה לש ידגאה ןוקלפה

 דומעל - ןבומכ ןבומכו ידיפס רפוס עונפוא

 ןודזה ,עשרה ןודא דגנ םינפ לומ םינפ

 .רדייו 'תראד - לפואהו

 ואדיו יעטק ומלוצ ,קחשמה תקפה ךרוצל

 רומא אוה .דואמ םישרמ קחשמ תויהל יופצ "2 םידרומה תפקתמ" הרדסב ףסונ עטק םלוצ ,הנש 12 הזמ הנושארל .רומאכו .םישדח

 חולב "לפונ" אוה עודיכש ,הכונח תארקל םלועב תושונחל עיגהל | ,םיבר םינקחש ופתוש וזה תידווילוה ינימה הקפהב .וזה הבושחה
 תבשחנ וז הפוקת .ל"וחב דלומה-גחל הבר תוכימסב ,הנשה לע דבלב וטנ תוקד 15-ל וסחדנש ,םינוש ואדיו יעטק 150 ומלוצ
 ףצוי קושה ,רבמצד שדוח ךלהמב ."תונתמה ףוריט" תפוקתל | לֶא יאמבה תא םימוליצה רתאל חלש סקול 'גרו'ג .בשחמה ךסמ

 דחאתויהל ךירצ םידרומה תפקתמו םישדח םיקחשמ תורשעב = דווראב לאל .קחשמהו םימוליצה תוכיא תא ןחביש ידכ ,דווראָב

 תועתפה חיטבמ אל אוה ,ןושארה קחשמל דוגינב ,לבא .םהמ ירוחאמש שיאה אוהו רחאמ בשחמ יקחשמב בר ןויסינ שי

 |  .אוהש ,הבתכה ךותמ םתנבה רבכש יפכ ,ולש קימיגה .תויגולונכט בורב גוהנש יפכ ,ושענ םימוליצה ."סנו'ג הנאידנדיא" יקחשמ
 תנוכתמב יושע היהי ,רתיה לכ .םישדח םייתלילע םיעטק ללוכ רשפאמ לוחכ עקר לע םוליצה .לוחכ עקר לע ,בשחמה יקחשמ

 | :רמוא הזש ,סטרא סקול תרבח לש תיתוכיאה תרוסמה יפלו | רחא יוצר עקר לכ לע ןתוא לותשלו ,תולקב תויומדה תא דדובל

 םיגצ ,םיקזח םיבשחמ שורדי יאדוש ,יתוכיא דואמ ,בוט קחשמ !םלטצמ וניאש עבצ וא ףוקשל בשחנ לוחכה עבצה ,ןכל

 יימינפ ןורכז הברהו ריהמ םירוטילקת ןנוכ ,פונקתה נה "םידרומה תפקתמ" תא םיקיתוה םיקירפל ריכזי ומצע קחשמה

 6 3 4 , סנכהל רשפאמש ,המוד דואמ קשממ

 ישממ ךרוצ ילב תוקד המכ ךות קחשמל
 קחשמב ,תאז תורמל .םינמש הכרדה ירפסב

 תויללחב הסיטל םיפסונ םיטנמלא ובלוש

 ,עקרק תוברק ,עונפואב הביכר :תונושה
 תונמדזה) ולוס ןאה לש ןוקלאפב הסיט
 תירשפא הניא וז הסיט .תידוחי היוחל הרידנ

 .דועו (!םויה דע רחא קחשמ ףאב |
 תורוקיבה תא בויחב ולביק קחשמה יננכתמ |

 הרדיסב ןושארה קחשמה דגנ וחטוהש

 דבלמ ,לשמל .םאתהב םירופיש וב וכרעו

 הרימש עצבל רשפא ,בלש לכ ףוסל םידוק
 תועש הברה ךסוח הז .בלש-תת ףוס לכב
 בושח יאדוש ,ינשה רבדה ,תועגיימ סייט
 ישוק תומר לש תורשפאה איה ,םיברל
 קחשמב תמייק התיה וז תורשפא .תונוש
 םייתועמשמ םילדבה ויה אלש אלא ,ןושארח
 .תומרה ןיב

 ' שש %*



 ק הק \ 3 \77|
 הידמיטלומ .יס.יפ :רישכמ

 ליג :קחיש

 הבוהצ תונותיע םע םירדתסמ םתא ךיא

 תא םישפחמ םתא םאה !תוליכרה ירודמו

 לקיימ" :ןונגסב תוינרטקה תורתוכה לכ
 םח לע ספתנ ךא הנודאמ םע אצוי ןוסק'ג
 ,תרתוכה ךשמהבו "!סדליש קורב םע

 גוס הז םא ?ותשא לש יהשלכ הבוגת

 גוס הזו ,אורקל םיבהוא םתאש תובתכה
 הז זא ,ןנובתהל םיבהוא םתא ןהב תונומתה
 .םכבבלכ קחשמ תויהל יושע טלחהב

 ,תונותיע םלצ םימלגמ םתא ןאכ ,יכ

 רוכמל ידכ "תומח תונומת" סופתל הסנמש
 ירודמו םיבוהצ םינותיעל רקויב ןתוא
 .תוליכרה

 היזיולט ,תינורטקלא הריכזמב דיוצמ התא

 ןואטלסנט ריעה לש הפמ ,םיצורע המכ םע
 יתשל קר קיפסמש םליפ םע המלצמו
 התא היזיולטב הפוצ התא רשאכ .תונומת
 םירשע - ריעה לש ימו ימה לכ תא האור
 םירזייח ,םינקחש ,ירמז ,םישיא והשמו
 ךילעו היזיולטל םינייארתמ םה .המודכו
 12 שי) ריעב ואצמי םה הפיא קיסהל
 םש ויהי םה ימ םעו (םיירשפא תומוקמ
 תונומתה תא קידציש ,ךיבמ בצמב
 .תויביטקובורפה
 .קתרמ קחשמ תויהל היה לוכי הז ןורקיעב
 יעטק םע ,םירוטילקת ינש לע עיגמ אוה
 לש ןויגההו תודיחהש אלא .םיער אל ואדיו
 דואמ טעמ וב שי .ידמל םישפוטמ קחשמה
 הקיסומ םע ואדיו יעטק ידמ רתויו קחשמ

 פחה א6 |
 הידמיטלומ .יס.יפ

 תימע :קחיש

 !םיבולע םיארנ ובש םירצרצקה ואדיוה
 ועס ,בוט גנו'ג-המ לע םכל אב םא זא
 ומכ ,יתימא קחשמ חול ונקו ןיסל

 תא וגישת ,לוז רתוי הברה ...וא ,םיניסה

 51 א א-ה לש 40 תסריג

 ,הבוטו הטושפ .תיראלופופ דואמה

 תויבוק רייצל ,תוחול ןנכתל תרשפאמ
 !יקחרמ ורמשת טושפ הזה יאחנשמ ...דועו

 םיקיתעה םיקחשמה דחא אוה גנו'ג-המ

 םילוכי םתא ולש םשה יפל רבכ .םלועב

 בשחמה תואסריג .ןיס דילי אוהש ןיבהל
 תואסריג המכ ןהבו דואמ תובר ולש

 שממל תובשחנש =

 .תויסאלק
 ןחלושה לע :הטושפ קחשמה תרטמ

 ,המכוחה .תוגוזב תויבוק תורדוסמ (ךסמ)

 רשאכ .תוגוזה תא אוצמל
 היבוק ףאש ,גוז םיאצומ
 ,הכרד תא תמסוח אל
 גוזה תא איצוהל רשפא
 ךרד שי ללכ ךרדב ,הצוחה
 רשפא הכרדש ,תחא
 | ילב תוגוזה לכ תא ףושחל
 .עצמאב והשופיא עקתהל
 עורג תויהל לוכי רבכ המ
 ?טושפ ךכ לכ קחשמב
 - ךכ לכ אל אוהש ,תמאה
 |[ אל ךכ לכ אוהש ומכ ארונ
 רסח ךכ לכ ,ירוקמ
 יעטק וליפאש ,םישודיח

 יי תת. יי.

 / . .רלופ 2 0 % ל 4 = א לב לשר 4% - לי שיצא יל 5 7 ן% | [ + ב פ ! = 7 5 קאק65- 0 ד "בש שנ ואויי א 2 70-07 כתה ופה גומה 10 שכה ב ית 1 כ ו :

 1 לכ . . | 5% * * 0-5 + < לוב 0 . . 0 2 , / '
 = 2 8 4 / . 7 : ו ל 4 - . יש 0 01.- 2 ל 27 2237 ל ל .דצלכנ = ה ו יש , 4 ב . 5

 " 6- - | %..+ -% = וצו" 6-0 יר . : ד 7 0 0 2 % 4

 ב מ - 2 הפרא ה ו ד-70ש רד כ-0 0000

 הידמיטלומ .יס.יפ :רישכמ
 איג :קחיש

 הבוטל םירכוז יאדו ודנטנינה ילעב
 .צךדקת-א םשב יסאלק תוירי קחשמ
 .יס.יפ יוקיח תויהל הסנמ הזה קחשמה
 .םיקיתוה ודנטנינה יקחשמל בולע
 תא קיזחהל רשאמ ץוח ,הזה קחשמב
 !תושעל המ ןיא טושפ ,ץוחל יריה שקמ
 שממ אוה ולש םיעטק המכב ,ןוכנ
 ןאכ ןיא זא םג לבא ,לכסתמו השק
 חומה תא לצנל תורשפא וא םוכחית
 .הנהמו הבוט היגטרטסאל

 הקיסומ .םומעש דע ומצע לע רזוח

 תשומחת לש יפוסניא זובזבו הדירחמ

 ..םיבוט ךסמה לע םיצוציפה .תכחוגמ

 ו ידמל תויניצר בשחמ תומצוע עבות לפא תוואת ,תוועמ ו
 ובומכו רי יל ,ימינפ ןורכז | םירציו תולפא תוואת , י

 ןבומכו ריהמ רוטילקת ןנוכ ן ...םיקפקופמ
 .תונולח תביבס םע הלעמו 486 ידבעמ

 + קחשמהש ,בל םישל בושח ,םירציה חוניקל
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 1 .חרקה לע הקלחה >>  חרקה לע םיילגרהו םיננעב שאר

 :('93|3[ פיפ \))
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 ְי .!םיארוקל דורוילנ עצי-בלנ
 8 ?5ו) סישרכ 7 הסי)<כ סישרכ ת'')ְק (כ (% *

 תרה 1 רו

 !2)ימ 7 תרה (% 9ה(59>  ||יסי) 6%\9 *
 גחו תותבש ללוכ אל *

 זז

-% 
 ראה כ 2 5 | 4.

 םי-תב חרקה לכיה 7 0 ו
. 

 טרופסהו שפונה תירק דיל

 03-5526655 .כט

 חרקה לע הקלחה - ו
 03-7520345 ,525446/8 ₪ 62573 (ןי ו



 ואוגי

 ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי ד ראוגי * ראוגי * ראוגי

 91 0ם | ודו
 ראוגי :וישכמה
 רימא :קחיש

 יראטא - לוחכ אלו םער אל

 תפסונ םעפ בזכאל החילצמ

 !רתויב דורי רוטלומיס םע

 64 דבעמ שי רואגיל םנמואה

 שגרומ אל חטב הז ?טיב

 םגש המ .יחכונה רוטלומיסב

 קחשמ והזש ,שגרומ אל
 תא ץצופל ךירצש ,רוטילקת
 הביהרמ הקיפרגב ךסמה

 םייתוכיא םילילצ קיפהלו

 ואוגי ד ראוגי * *  ראוגי *

 ראוגי :רישכמה

 רימא :קחיש

 שדוחה תישילשה הצמחההו

 ,תומישמ 32 ...יראטא לש
 וב םינקחש 8-ל תורשפא
 0 ל ו ו

 ,ינדיתע בכר סיטהל םכילע
 תצובק דגנ תוירי ברקב
 הסנמש תפרוטמ םינעדמ

 ךלהמב .םלועה לע טלתשהל
 םיפסוא םתא תומישמה 2

 ואוגי

 ו וו וו וו

 .םילוקמרהמ
 ברק סוטמ לש סיט התא

 ינימ לכב דייוצמ ,שידח

 התא .תשומחת לש םיגוס

 תומיישמ תרדיסל אצוי

 הקירמא ,הפוריא ,היסאב

 גוהנש יפכ ,'וכו
 לבא .םיבר םירוטלומיסב
 ,קחשמב הלודג יכה היעבה

 יפוסמ תאוליפא שייבי אוהש

 הטילש !םינשיה טיבה 8
 אל תשומחתו סוטמב המויא

 !הליעי
 !בוש לפנ ראוגיה

 65% - הקיפרג
 70% - לילצ
 50% - קחשמ תמר
 60% - םייח ךרוא
 60% - ללוכ ןויצ

 וו וו תה דש

 תא םילסחמו חוכ יקוזיח

 המכ םכל שי .םינעדמה
 רזפל רשפא ,היאר-תויווז
 רזפלו ןימטהל ,ןשע-יכסמ
 ךרד תוצחל ,םישקומ
 .דועו םיידוס םירבעמ
 קחשמה לש תירקיעה היעבה
 לילצה .הלש הקיטמסוקב
 ,םידורי ךכ לכ הקיפרגהו
 וליפא .תמגפנ האנהה לכש
 7 דגנ קחשמה תורשפא
 תדבאמ םירחא ה'רבח
 !הלש םסקהמ

 30% - הקיפרג

 40% - לילצ
 80% - קחשמ תמר
 50% - םייח ךרוא
 50% - ללוכ ןויצ

 * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי *

 גי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי *
 לש

 ראו
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 גי *
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 וגו *

 ו
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 ראו
 ה
 ראו
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 ראו
 גי .(|
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 ןג* |
 ראו

 וגו *
 ראו
 גו *
 ראו

 וגו *
 ראו
 וגו *
 ראו
 | וגו 5

 ראו

| 0 | 

 ראו

 ה ג' *

 ראו

 גי

 ראו

 וג! *

41 

 | וגו *
 * ראוגי *

 ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * ראוגי * רא

 ה|א 8
 ראו

 וגי *
1 

 ? וש

 ראו

 וג' *

 ראו

 |" ושש

1 

 ו-5

 ראו

 ג! *

 ראו

 ו

 ראו
 גו -

 ראו

 גו *

 ראו |
- 1 
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 וש

 ראו
 ג'ו *

 ראו

 זה

 ראו|
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 ראו
 גו *

 ראו

 ו

 ראו

 ג\)/*ה

 ו
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 ראו

 ואוגי

 ו

 * ראוגי * ראוגי * ראוגי
 ו * ראוגי * ראו

 :| ןקסטדי
 6 ראוגי :רישכמה
 רימא :קחיש

 לש ןולשיכל תפסונ החכוה
 ,הנהמ קחשמ - יראטא
 ישוקב לצנמש ,תמאב

 !ראוגיה תמצועמ תינימש
 אל יראטא לש םיסדנהמה

 .טיב 64 ראוגיל וקינעה םתס

 ףוסמלש ידכ תאז ושע םה
 .תידוחי המצוע היהת הזה
 םיקחשמה יתנכתמש ,היעבה

 םיעוקש ןיידע יראטא לש
 םיחרוט אלו גניפה ןדיעב

 ...םיטיב 16 וליפא לצנל

 תחפשמל ךייש קחשמה
 טלחהב הז .םיסירטטה
 תויהל היה לוכיש קחשמ
 תת אלמלא רידא טיהל
 תרטמ .ובש העקשהה

 םינבא רדסל ,קחשמה
 ,םילדג יפל ,תונוש תורוצב

 ואוגיי ראוג'י ואוגי *

 ראוגי :רישכמה
 רימא :קחיש

 תויהל םירומא חטש יצורימ
 תוינוכמ םוקמב .םיביהלמ
 לבא .4א4 םיבכר טרופס
 לברוסמ ראוגיה ,בוש
 !בזכאמו
 .לכה יתרמא רבכ השעמל

 ,חטש יצורימב רבודמ
 תוכירצש ,4%4 תוינוכמ
 ,אלא .םישק םילולסמ רובעל
 חטשה תוינוכמ ,המ םושמש
 תא רובעל תוחילצמ אל
 תיטיא הטילשה .ךסמה
 רחאל םג ,תלברוסמו
 לכב בכרה תא םתדייצש
 תורקיה תופסותה
 .תוירשפאהו
 אל הזש רורב זא ,בוט

 ןונגסב םיצורמ קחשמ

 ראוגי * ךראוגי : ראוגי " ראוגי .

 ואוגי ז

 קומה פוס חוו

 ומכש ,אלא - המודכו םיעבצ
 םימעפ 5 יתרמא רבכש
 - וזה הרצקה תנוריקסב
 ייראטאל "קלפתה" קחשמה
 .לבח

 70% < הקיפרג

 70% - לילצ

 70% - קחשמ תמר
 70% - םייח ךרוא

 70% - ללוכ ןויצ

 ואוגי ז ואוגי 2

 * ראוגי * ראוגי *
 ואוג' * ואוגי *

 ןרוטאסל הנורחאל ואציש

 הז לבא ,ינוס לש ץפא-לו

 לש המרב והשמ אל וליפא

 !טיב 16 קחשמ
 !ףסכה תא

 70% - הקיפרג

 60% - לילצ

 60% - קחשמ תמר
 65% - םייח ךרוא

 - 65% ללוכ ןויצ

 * ראוגי *

 ו

 ג



 ו אזקזא6 ?ז.ג51 :קחשמה םש

 קז .\צפד \דזסא :רישכמה

 רפוע :קחיש

 םיסנמ םילפאה וירוציו ההולא ןורבה

 בכוכ לש םיפיה םיפונה לע טלתשהל

 םיחקול םה .םולש רחושו וילש
 םתוא םיררוגו בכוכה ןמ םיקלח

 בכוכה יקלח תא ררחשל ידכ .םמיע

 (!?) יטובור בנרא םהיתובקעב חלשנ

 גיצמ רתיה ןיבש ,"טיבור" םשב
 .המישרמ הציפק תולוכי

 ןקחשה לע קלח לכ ררחשל ידכ
 םינושארה םינשב .םיבלש 3 רובעל

 94% - הקיפרג
 םג הטיאמ הניא היצמינאה
 .ךסמה לע בר סמוע שי רשאכ

 94% - לילצ
 לילצו הקיפרג םע ,רזומ קחשמ
 תתוועמה הריוואל םיסינכמש
 .רזומ ,רזומ ,רזומ .ולש

 95% - קחשמ תמר
 ותויש המכ ךוסחל יאדכ
 ,קחשמה ףוס תארקל תוליספ
 תייהנ םש ישוקה תמר יכ
 .לספהל דואמ לקו תינחצר

 91% - םייח ךווא
 לבא ,ידמ םילודג אל םיבלשה
 רגתאו האנה הבוה םיקפסמ
 .ןמז ךוואל

 94% - ללוכ ןויצ
 ,םלועב ןושארה קחשמה
 לע "םיזתלחמ"יב םייאמש
 דוע ךכ"רחאו ...םינקחשה
 יקחשמש ,ןותיעב םסרפתמ
 ומכ תולחמל םימרוג בשחמ
 !ןוסניקרפ

 תא ונל שיחמהל םיצור דואמ הארנכ ינוסב

 תריציב "ןשיטסיילפ"ה לש תרבגומה תלוכיה

 ריבסהל רשפא ךכ קר םיידמימ תלת םיקחשמ

 .הזה ףרטומהו רזומה קחשמה תא

 תנמ לע םימוטא םירזג 4 אוצמל טיבור לע

 בלשב .האלה םדקתהלו בלשה תא ררחשל

 ררחשל ידכ יקנע סוב סיבהל ךירצ ישילשה

 ןאכ דע .אבה קלחל רובעלו קלחה תא תיפוס
 ומכ רתוי וא תוחפ לבא ףרוטמ יד עמשנ הז
 .אלו אל ?ןוכנ ,יטרדנטס הציפק הציר קחשמ
 תומלועה לכ זזנאותתאס ת1.4581-ב
 טלוש ןקחשה .םיידמימ תלת םה םירוציהו
 טבממ לכה האורו טובור לש ויתועונתב
 יפלכ ללוכ ,םינוויכה לכל עונל ןתינ .ויניע
 לש תויקנעה תוציפקה תועצמאב הלעמ
 םיחטשמו םינבמ םירוזפ בלש לכב טיבור

 חטשממ ץופקל לוכי טיבורו ריואב םייולתה
 .חטשמל

 קר .הלחתהב 00%! ומכ תצק הארנ הז
 ךא ףרטומ .םיליבגמה תוריקה תא ןאכ ןיאש
 ריואב הובג ץפוק טיבורשכ .דואמ יטסילאיר
 אוהש שיגרמ שממ קירפ ,הטמ יפלכ טיבמו
 .עקרקל לעמ הובג יולת
 תא ךפוהש ידוחי ןונגס םלוע ךות לכלו
 הברה יכה יתינהנ ,תישיא .היווחל וב לויטה
 עוסנל רשפא וב ,קראפ"הנולה בלשמ
 קנע-לגלגה לע בוביסמ תונהל ,םירה-תבכרב
 .דועו
 דדומתהל ידכ .ותכאלמ תא םילשהל טיבורמ עונמל םיסנמש םירזומ םירוצי שי בלש לכב
 ןכו םיחתות גוזב טיבור דייוצמ םמיע

 תומכח תוצצפ ומכ ,םידחוימ םיקשנב
 ךכל ףסונב .וכרדב ףסוא אוהש םירזיילו
 קלח לש םבג לע תוחנלו רתנל טיבור לוכי
 םיבלשל ףסונב .םתוא ץוחמל ידכ םירוציהמ
 םיבלשה ןמ קלחב אוצמל ןתינ םיליגרה
 ףיסוהל טיבור לע םהב סונוב יבלשל םירעש
 .בצקומ ןמז ךותב םינולב לש לש רפסמ
 ןקחשל הנקת םינולבה לכ ץוציפב החלצה
 .תפסונ הליספ
 קחשמ ךיא םכמצע תא םתלאש םעפ יא םא
 קינוס ומכ רוביג לש ויניע ךותמ הציפק הציר

 אוה !זנאושזצס ת1.45-ש ירה .דופיקה
 .הבושתה הארנכ
 קחשל היהי ךיא םכמצע תא םתלאש םאו
 ,ףיכ ,ףיכ :איה הבושתהש ירה ,הזכ קחשמב
 !ףיכ



 | :םעפ יל רמאש ,םירוטלומיס בבוח ,ילש דידי הז היה

 |בהוא דחא םא ,דמחנ רבד ןה תויתיבה קחשמה תוכרעמ"

 | הסיט רוטלומיסל עיגמ הזשכ לבא הציפקו הציר יקחשמ

 ."קזח ק6 בשחמל ףילחת ןיא ,בוט

 ₪ ₪3 3 ץככ 2% ;ר

 םיסוטמ לש השיכר תרשפאמש תיפסכ = ךלוה הזה בצמה בקע ךא ןוכנ היה הז ילוא

 .ונתושרל תדמועש תסייטה רובע םיפסונ לש תרבגומה תלוכיל תודוה ,תונתשהל

 405 רשפא יתלב טעמכל בלשה | ,סיטהלו רוכמל ,תונקל ןתינש םיסוטמה ןיב א4%160 .תושדחה טיבה-32 תוכרעמ
 רוטלומיס אל ילוא אוה 601847 | סוטמל ,ת-18 ,ת-16 ,ת-15-ה תא אוצמל ןתינ תכרעמ יבג לע וזה תלוכיה תא החיכומ
 הנהמ אוה לבא ,דחוימב יטסילאיר ,םוטנאפ :רוציקב ,םכתעדב הלעיש ברק קחשמה תועצמאב "ןשייטסיילפ ינוס"ה

 .הליגר יתלב הרוצב רכממו .'וכו יוחוס ,םיגימ | יקחשמ ראשב ומכ 66 601841 שדחה

 תורטמ ללוכ תומישמ 16-מ בכרומ קחשמה לש םוגרתב רבודמ םעפה םג אגא 0

 .. 9 - תורדגומ תורטמ תחא לכלשכ ,עקרקו ריוא | םאתהב .יתיב ףוסמל ואדיו-תנוכמ יקחשמ

 | - ה וו ו תומישמב .הגרדהב הלוע ישוקה תמרו תצקו ,ןשקא לע שגד הברה ןאכ שי ,ךכל
 | 1" שיוור ים? תורשפאה םג תעצומ רתוי תומדקתמה תאז תורמל .תיטסילאיר הסיט לע תוחפ
 תי ייל מ ישי יב קפסיש הנשמ סייט לש ויתוריש תא רוכשל | אלו הסיט רוטלומיס אוה 468 6031
 ב | .יופיח | ןקחשה .ידמימ תלת תוירי קחשמ דוע םתס
 הסיט דעו הכישחב םיצנצנמ ק6 ןקחש לכו תממהמ טושפ הקיפרגה עצבל ,ןוויכ לכל סוטמה תא סיטהל ישפוח
 יז נו בי ג ךסמה ןוכדיע בצק :ךכמ רתויו אנקתי .דועו "םיפול" ,"םילור"
 [->--- קחשמהש םינעוט זא/\א160-ב - ררחסמ | סייט רותב סייוגמ ןקחשה קחשמה תרגסמב
 94% - לילצ ןימאמ ינאו הינשל ךסמ ינוכדיע 60-ל עיגמ = םיסנמש הכפהמ יוכידב רוזעל ידכ .תיליע
 המיאתמט " הלועמ הק ןינ תלגוסמ תישונאה ןיעבש תורמל .םהל ןקחשה תושרל .םיטסירורט תוחוכ ללוחל
 .ךכל + ףסונב ,.םיי ריואה תוברקל | .הינשל םינוכדיע םישולשכב קר ןיחבהל | תולוכי לעב דחא לכ .םיסוטמ רפסמ םידמוע
 לשו | .סייטה לש רובי ז יעטק שי [ ינוכדע ללוכ ירמגל הקלח הרוצב זז לכה תא רוחבל ןקחשה לוכי המישמ לכלו תונוש

 | א אירקמש ,ס 1 0 ודמ םג ,קחשמב םינושה םיטקייבואהו ףונה -ריכשל ליגר ןקחשמ :וילע ףדעומה סוטמה
 .בל לש לכ ינפל המישמה תורטמ םייהנ םהו בורק שממ םהילא םיברקתמשכ הסנכה השוריפ המישמב החלצה .ברח

 | 0 -- , | םילודג שממ
 | 96% - וג לג מר ראשנ טוריפב
 - וג תנזואמ ישוקה תמר הובג דימת
 מב 2 שי יו .הגרדו םתו תיל וש | םישרמ שממו

 | .תצק םאהו םינוש גג .םיבלשה | תא תוארל
 ₪ 09 - בלש שהמ ש י מ | 6 ע" ו לש טוריפה

 | קת ושמה ספות ךליאו ישילשה [ םיסוטמה
 ה .הצואת | טבמב םינושה
 7 | .בורקמ
 כ 5% "ו ךווא הצור אל ינא
 |  ,תקסופ יתלבה תולועפז 5 ןכל סורהל
 ] - ש ו תאהו |[ | - תאז קר רמוא
 5 ע ריד ₪ ות הצור אל ינא
 - 0 .המישמ לכ םויס ימ ,סורהל
 בלשל עיגיש
 - ללו וכ ןויצ | הלגי ןורחאה
 תינלטק העתפה
 תא תכפוהש

  בויח "] יד 1 למל לעב ל -] :

 הזה ק מ |
 א תמה ו חרש



 םיישיא םיבשחמ
 + ךסמ אד +  בשחמ *

 600 קר ןיוצמ בצמב תספדמ

 םיטנדוטסל ןיוצמ 'ח"ש

 ןתינ .טושפ םילילמת דוביעלו

 ,ןוריל ביני .דחא קלח קר הינקל

 .08-340451 .לט

 4א18 + 386% בשחמ הריכמל *

 + וצ.ס. 125א18 קסיד ןורכיז

 .03-324175 ,ףסא .ח"ש

 םיננוכ ינש םע אד בשחמ *

 + ינועבצ ךסמ + ןורכיז !או

 ,יגח .ח"ש 500 .םיקחשמ 562%

5-... 

 תוכיס תספדמ הריכמל *

 | -545135 ,םעונ !ריחמה שילשב

99 
 יוביג פייט *

 \ םיקחועמל הפס ינכ ןיא

 !בונג דויצלו םיקתעומ

 300 - הגמ 5

 ינוש .ח"ש

 םיקסידה

 םיאלמ

 םיקחשמב

 !םישדח

 ,לאיבא

9. 

(30 
 הריכמל *

 7 +  שדחכ םיהדמ בצמב
 .09-453181 ,ןרוא .םיקחשמ |

 3כ0 8.2.4.  הריכמל *
 10 + ץוצמ בצמב קינוסנפ

 ,ןדיע .דחוימב םישדח םיקחשמ |
| 06-797832. 

 + ןיוצמ בצמב 320 הריכמל *

 | שיא :םישדח םיקחשמ 4
 | ד151מעכ, 6%,  ,סרהה

  תסגע ו
 אא גאז וש אק

 -797832 ,ןדיע .קיחצמ ריחמב |

6 
 | 1. 8. 5%643 ךסמ םיננוכ ינש

 הגס 2300 .5. 8. ק₪0 לוק סיטרכ
 2+2  בירדהגמ הריכמל *

 םיקטסיוג 2 +  םיקחשמ

 ןואל .תירוקמ הזיראב לכהו |

 .926280709 .לט ,ןיטשניו

 וסק ןועש ףילחהל ןיינועמ *

 ,דועו ןובשחמ םע ,שדח ירוקמ
 לש ריג-םייג תטלקל הרומתב

 .תלדגמ תיכוכז וא ח"ש 200 |
 הגמ 250 ובמ'ג

 | תורחא םע הזראב שדח

 ,ן[רילא .םיהדמ ריחמב תוטסקו

7.. 

 דנואס 4865א% | הריכמל *

 תונכות ,[1 2א0  רטסלב

 112 ןנוכו 144 ןנוכ ,תוירוקמ

 ,רמות .הכרדה ירפסו 4אוא

1 

 ץרהגמ 33 [כא | 6:1! הריכמל *

 גוזו

 .097-550733 ,ןח .רטסלב

 ,ןורכיזצאו 3860א הריכמל *

 .08-567480 ,ןושרג
 + שדח 32% הריכמל *
 םיקחשמ םע ביירדהגמ ,קחשמ

 60טאזאצ שסאאצ םגו |

 .ודנטנינ רפוסל 0% |

 .08-420608 ,ישיבא

 4 םע ביירדהגמ הריכמל *

 3 םע ריג-םייג הנתמ ,םיקחשמ |
 850 .ןיוצמ בצמב לכה םיקחשמ =

 .03-9667257 ,לבוי םולש .ח"ש |
 | דנואס לש | םילוקמר

 | ,הלופכ תוריהמ 6-אסאו
 50שאכ אואגפזמא 6
 ,לסרודכ ,או1א2 :םיקחשמהו
 .ןידלאו תויראה ךלמ ,לגרודכ
 08-4138763 ,ידג

 260 ,חישק קסיד הריכמל *

 חישק קסידו ,ח"ש 400 - הגמ

 קחשמב

 .קחשמ םע ריג-םייג הריכמל *

 .09-503889 ,ליג .ח"ש 0

 . 2 ביירדהגמ ףילחהל ןיינועמ *
 +  תוידי אלל = ,םיקחשמ 2

 דו תוידי 4 + ןרוטסל הרומתב

 ןנועמ ןכ ומכ .םיקחשמ 4
 הירביס קחשמה תא ףילחהל

 שו דואו גדש
 ןרומ 506008 או( ת(ויא

 .09-697132 .לט ,ןמדירפ

 4  םע ריג-םייג הריכמל *

 רוטמרופסנרט ,םיקחשמ

 .תונמדזהב ,טנלסקאל םידוקו

 ,ןולא .שימג ח"ש 0
72-. 

 5 + תוידי 3 + ביירדהגמ *

 .ריג-םייג הנתמ +  םיקחשמ

 .לס ,לבוי םולש .ח"ש 0

| 03-9667257. 
 + םאתמ + ריג-םייג הריכמל |

 תוחפב לכה םיקחשמ 5 + קית גסס

 -9928908 ,ןרוא !ריחמה יצחמ

4. 

 2 + 2 ביירדהגמ הריכמל *

 םיקחשמ 2 +  םיקיטסיו'ג
 הזיראב ,ח"ש 300 יוושב
 ח"ש 799 !שדח ומכ תירוקמה
 .09-926280 ,ןואל

 + 155 2 ביירדהגמ הריכמל *
 ינש 0 ךחפ א₪08015 +

 תימע .ח"ש 580 .םיקיטסיו'ג

 .06-942884 ,יתיא

 7 ==  ב"רדהגמ הריכמל *

 +  םאתמ +  םיקחשמ

 6 קיטסיו'ג + ליגר קיטסיו'ג

 .03-5249397 .לט ,יונ .םירותפכ |

 מש >> ;בילרדהגמ * \

 | קיטסיו'ג + ח"ש 350 יוושב |
 | רפוס הריכמל .האיצמ ריחמב |
 ינש +  ודנטנינ |

 םיקחשמ

 +  םיקחשמ

 תוטלק שוכרל ןתינ .קיטסיו'ג

 | .03-5512815 ,הכימ .דרפנב \
 | תרבוח םע .יד.יס הגמ הריכמל *

 5  דועו תוארוה םיקחשמ

 ,םיקחשמ 2  םע ביירדהגמו
 יעור .ח"ש 12200-ב קר לכה

 .701971-04 .לט ,ןח

 םיישיא םיבשחמ
 :םיאבה םיקחשמה הריכמל *
 יא ,ח"ש 60-ב םימדה ןויגפ
 תמישמ ,ח"ש 60-ב ,2 םיפוקה
 םינילבוגהו ח"ש 70-ב 6 ךלמה
 םיקחשמה לכ .ח"ש 60-ב 2

 ,ןתוד רוא .תירוקמה םתזיראב
 .037-6760133 .לט

 היגטרטסא יקחשמ הריכמל *
 ,הפועת תויגטרטסא :םישדח
 ,תותחשמ לש | תויגטרטסא
 .םי תוברקו תוללוצ

 | .לט

000, 

 ג  ונזאס

 .לט ,ןרק באוי .דועו אוססא =

 ,ימאימב |

 תומחלמו תויאבצ תויגטרטסא
 טגק0 007,  תוצרא ןיב
 ,קראפ הנו ,תטאפ 2
 יטיס םיס ,אז1אטכסא|[5 3

 לש תויגטרטסא
 םלועה לכמ םיטילש
 שדוח לכב אא
 !ל"וחמ תושדח תויגטרטסא
 .03-9644592 .לט ,יאבג ןולא
 םיקחשמ רוכמל |ןינועמ *
 (צ 08[,  המכ | םישדח
 .דועו תשעת דתאתסדדות
 .93204937-03 .לט ,שגרופ דעלא
 םיקחשמה הפלחה וא הריכמל *
 0 :םיאבה

 | 0 הא ג20%
 סםתא, אפ א10%- 7

 אמש זחא א5.
 קס טפח םדו6
 סססא 19, 5585 6חצ
 ,חושא יסוי .םיקחשמ דועו

 .06-946439 .לט |

 םיקחשמ הברה הריכמל *

 :ומכ םוו .ידעסל םישדח

 אצתפאאס, אצאאסז12/) 3

 ד 108%

 שאספה

4. 

 :ומכ .יד.יס יקחשמ הריכמל *

 סטדפס5פד , אוז8ד, 1/0571 זא
 61857 7, ,2 ,1 םיקרפ דזאוש
 א[ תה ₪5 דחת

 1( םצקתזאדצ 05 דזאפ
 .07-272170 .לט ,ןומולוס רמות

 לע וצרתש קחשמ לכ הריכמל *

 םיקחשמ .םור .יד .יס יבג
 ילעבלו ,ל"וחמ םירידנו םישדח
 .לט ,ןולא !םיקזח םיבשחמ
12.. 

 :םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ *

 תצר ,3 יראל ,2  םינילבוג
 ,"ןקמח" | עצבמ

 ןמזה תרהנמב ,"ריווא תוברק"
 .םירחא םיקחשמ תרומת ,דועו |

 .03-300634 ,ןולא

 < תא ףילחהל/תונקל ןיינועמ *
 יד .יסל 5 טסווק גניק קחשמה

2088 , 

= 
 - ייב

 0 | םיקחשמ תרומת םור |
 0 | = אופ, ,םשא



 ןומה םע ט טיב 8 ודנטנינ תונקל

 ,רשא .לוז ריתמב םיקחשמ

1.. 

 סיסנג תטלק הריכמל

 חיש 240 ריחמב ןידאלא

 .לט ,ןרע זוארק | .דבלב

4.. 

 םיקחשמה תא תונקל ןינועמ *

 64511. 414 2 :םיאבה

 ,ינמ דלפנזור .זצ85 ודנטנינל

 .04-371316 .לט

 הגס
 קחשמה תא תונקל ןינועמ

 ( 0 א 0

 קנמ דלפנזור גתתןסא

 .04-371316 .לט

 םידוק תחל |

 קחשמב יל ורזעיש ךירצ ינא *
 תא םירבוע דציכ ,"סקמו םס'

 לוכ* ינא הרומתב .סקרקה
 ךלמ" לש

 .לט ,ןורוא דדוע ."תויראה

5-. 

 :םיקחשמב רוזעל ןינועמ

 לש ומוי" ,"םיגרואה"

 ."ףשכמה תילוש" ,"לקיטנטה

 ,6992326 .לט ,רימע קילול

 .03-6040061 ,וא

 תא יתמ"ס ןמזמ אל *

 תרדיסב שדחה קחשמה

 4 י,'םיבככ ץב  עסמ'

 ללגב ,תזאג | שאזזצ

 םיפיט םסרפל ישוקה

 תא הזב עיצמ ינא ,קחשמל

 םיעוקתה לכל יתרזע

 .לט ,ןדלא איג !םישאוימהו

2. 

 שץ מ 5: 5 ו.

 דובכל |

 א"ת 28110 ד"ת - םיצוציפ .

 ,םןיחב ,ה<כה האָד!אה תא !אסרפ 6]

 .ו.וווו'.ו.ווווו.ו,וורוווי -ווורוווו'וווַ'ורווו\ו.'ווו -4ורווהוווו,ו3(4ר:וורוורור | הדווויוירורוווווווווידרר דיוראד-רי.דרדי,'ורוודר.ו

 ווווויוווווו'וו..3וו3ווו ווווווווווווווווווווו.ו' יווויוייויווו'ווווו'י'ורדי וורידוצווו'ו'ורווויידוווו* .וצרוווררירדידיידואוו'י*

 (לוגיעב י/ףקה) אל - ןכ ?ה/יונמ ה/תא םאה

 ג ו ו תי צוינו ותו ויו ודיצ וולי |

. " 

 וח ונל ןנכתל | ידכ קיפס ₪
. 

 חמה " םלועפ טֶשפ שדח ןועגש

 רה .םיבשחוממ םיסלטא
 2 וליפא ,שדח
 ימה לש-עּוצ;בה .תלוכי
 גשחוממ זיסלטא רתויו רתו

 א םיבשחומ םיסלטאה תרזע
 ו רי זו"גזמ ,השלג 65+ לע עדי

 יגח -רהה ומָּכו םִינושח םינותפ ,תותד ,תופש ,עבטמ ה
 םידמחנש ,םיָפ לטא םג םנשא המודכו ךורא % רהנה ,ההובא

 םינטוזקא יח +4 וש

 ד | לבקל רע ֶר

6 1 

2 1 
 ו / 2

: 8 
/ / : . . 

: 
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 9 רואל) םגו
 יע .ילֶארשיה לובגל
 . תווקנ םירשע
 . 3 וב םיבושח

 עט

 חלשנש

 2% ,חלעמו % בשחמ שרוד"'םוקמלק"
 | ילמְָמ) ימינפה =

 = כ יי קסידה ₪ םייוגפ ; <



 יאו א 60% :קחשמה םש

 ןרוטאס :רישכמה
 רפוע :קחיש

 יה לע רקיעב רבדמ ינא

 ( ו\ אן+15א ומכ םיקחשמ

 זז חטאסתא טז. ג סמדו 7%

 ןרוטאסה תעפוה םע ויישכע ,ןכבו

 המרב הז ןונגסמ תונהל ןתינ ףוס ףוס

 בכרל ןקחשה הכוז ןוגארד ר'צנאפב

 םירוציב םחלהלו ןוקרד בג לע

 .וכרדב םידמועה םירחא םיפפועמ

 לש שגפמה גצומ וב החיתפה עטק

 רבועש ןוקרדה םע קחשמב רוביג

 גרהנש רחא םחולמ השוריב וילא

 ךל םרוגו םיהדמ טושפ הארנ .ברקב

 ליחתהלו תידיה תא םירהל תוצרל

 .דימ קחשל

 הזל דואמ המוד הארנ יפרגה עונמה

 .60-1.06- וא 5846 א חןתא-בש

 םיסטש ובכורו ןוקרדב טלוש ןקחשה

 ךא עובק אוה הסיטה ןוויכ .המידק

 חטשמ רתוי לודג אוה קחשמה חטש

 920% = הקיפרג
 תא הרגמ יפרכה עונמה
 .הלועפל תאצל תועבצאה

 92% - לילצ
 קחשמה תא הוולמה הקיסומה
 הריוא תרצויו דואמ תחלצומ
 .הבוט

 90% - קחשמ תמר
 לק אל ,תנזואמ ישוקה תמר
 הרוצב השק אל םג ךא ידמ
 אוה האצותהו תלכסתמ
 וגתא םע בוט תומכו קחשמ
 .הובג

 90% - םייח ךדוא
 בוש וילא רוזחל ףיכש קחשמ
 .בושו

 91% - ללוכ ןויצ
 לבא ,שדח אל ילוא ןונגסה
 .ומסיקמ דבאמ אל טלחהב
 השוחתת ףוס ףוס ,טלחהבו
 ואדיו תנוכמ לש תיתימא
 לומ תיבב םתס הלודג
 " .היזיוולטה

 .קחשמה תונוכמב ונלביקש וזל הווש

 לבקתמש ךכ .ךסמה

 הטילש לש םשורה

 ,הסיטה ןוויכב תלבגומ

 | ןיא תואיצמבש תורמל

 .ךכ הז
 לוכי ,ךכל ףסונב

 תא תונשל ןקחשה

 בכור טיבמ וילא ןוויכה

 טרייל ךכו ןוקרדה

 םיאצמנה םיטקייבוא

 ירוחאמ וא ודיצמ
 ןאכ הקיפרגה .ןוקרדה

 םימצע םע הבוט
 םיטרופמו םילודג

 ףונה לש הקלח העונתו

 אוה ןשקאה .תויומדהו

 ןמזה לכו קסופ יתלב

 ₪7 רבכ אוהש ,הזה |

 ךירצש םימצע שי

 .םהב תוריל
 לכ ףוסב "םיסוב"ה

 דחוימב םימישרמ בלש

 ןקחשהמ םישרודו
 תודוקנ תא תולגל

 ךירצ םהב הפרותה
 .עוגנל
 "- 1 תא בהאש ימ לכ

 ונרכזהש םיקחשמה [%
 יי בייח טושפ רבכ

 - סהמ טתיבב תונהל



 קחשמה לא םיעיגמ םיישרמ ואדיו עטק ירחא
 יבוניש יקחשממ דחאב קחישש ימ לכ .ומצע
 .הזה קחשמה תא דימ ההזי ביירדהגמב
 לע ההז ןורקעה ךא ,הרפוש ןבומכ הקיפרגה
 ךרד יבוניש לש ותומד תא תוחנהל ןקחשה
 םע תודדומתה ךות םינוש םידמימ וד םיכסמ
 בלש לכ םויסל וכרדב םידרטמ ראשו תו גנינ
 .לנתמיא "סוב" םע דדומתהל וילע םש
 םיניכסב יבוניש דייוצמ תאז תושעל ידכ
 תוברקל ברחב ןכו ,ויביוא לע ליטמ אוהש

 שמתשהל ןתינ ךכל ףסונב .בורקמ
 לש ותלוכי תא םיריבגמש םימסקב
 .לבוניש
 ",ער אל הלועפ:קחשמ איה האצותה
 רתוי תצקל וניפיצ .שודנ יד לבא
 םנמא קחשמה .טיב-32 קחשממ
 ,המישרמ יד הקיפרגהו הנהמ דואמ
 תואסריגבש וזמ רתוי הברהש יאדו
 ורבע קחשמב תויומדה .טיבה 6
 לש ךילהת) ,"פוקסוטור" ךילהת
 תויתימא תויומד תעיבצו םוליצ

 ןהל הנקמה ,(קחשמה ךותל
 ראשנ ןורקע ןיידע לבא ,םזילאיר

 ומכ ךסמה לא יתקתור אלו ההז

 .הרקיש יתיפיצש
 סוש יל ןיא .ןוכנ אל וניבת אלש

 ,םיידמימ-וד םיקחשמ דגנ רבד
 לגל ןיטולחל יתרכמתה םרטו

 -תלתה םיקחשמה לש שדחה

 . 3 בשוח יידע לןא לבא ,םידמימ
 1 וירוקמ רתוי תצק תויחל הכירצש

 קיפסמ אל הז .טיב 32-ל טיב
 ]| %- .קחשמב םירבועה תוינשדחו

 וסר

 6זזזא 5זזזאספו פאא :קחשמה םש
 ןרוטאס :רישכמה
 רפוע :קחיש

 .תיפרגה המרה תא ןכדעל
 קחשמ אוה יבוניש תאז תָורַמל
 םתעבש םרט םא ,בוט ,הלועפ
 ביירדהגמב הז גוסמ םיקחשממ
 רבכ םתאש הממ דוע םיצור םתאו
 הקיפרג תפסותב ,םיבהואו םָיריִכְמ
 לוכי הזה קחשמה זא םירפושמ ליִלָצְו
 .םכרובע טלחהב ּתויָהל

 86% = הקיפרג
 -יא לבא - ןיא יתוהמ יוניש
 תוושהל וליפא רשפא
 .תונשיה טיבה-16 תואסריגל

 86% - לילצ
 .לילצה םג הקיפרגה ומכ

 85% - קחשמ תמר
 ,ביירדהגמהמ ,הרדיסה יקיתו

 .תויעב אלל ולגתסיו ותוא והזי

 90% - םייח ךרוא
 קיזחיש ,יתוכיא הלועפ קחשמ

 .עצוממל לעמ םכתא

 85% - ללוכ ןויצ
 - תרדא יונישב תרבגה התוא

 המ זא .יבוניש ראשנ יבוניש

 -ןיש ול םיארוק םינפיה םא

 םינכמ םיאקירמאהו ןד"יבוניש

 ?ןו'גיל יבוניש םתס ותוא



\ 

 םידחוימה םיעצבמה תקלחמ
 הנגריא ונלש םידחוימה םיעצבמה תקלחמ

 הנורחאל ואציש ,םיקחשמ לש רחבמ םכל

 םא .םייביטקרטא דואמ םיריחמב ,קושל

 דבלב הזה דומעהש ,ולגת ,בוט וקדבת

 .םילקש תואמ המכ םכל ךוסחל לוכי

 הנתמב חולשמה
 תא זבזבל לבחו הליחתה םידומילה תנש

 םיקחשמה תא חלשנ ונחנא .תויונחב ןמזה

 תפטעמב ,םושר ראודב ,התיבה םכילא

 םניח - ונילע - חולשמהו הזיראה ימד .ןגמ

 םיריחמל בל-ומיש - ןבומכו !הנתמב --

 רתוי דוע םיריחמהמ קלח !םילוז דואמה

 !יונמ ול שי םגש ימל םילוז

 זצזש|ו תכרע
 הכרעב דחוימה המ ,ונתוא ולאש הברה

 :הטושפ הבושתה .םכל םירכומ ונחנאש

 יונמל םינותיע תפסותב אוה םכלש סונובה

 ...םישדחל רצרצק יונמ וא .םייקה

 םדומ תללוכה האלמ הכרע שכורש ימ *

 .קירפ לע יונמ ישדוח 3 לבקמ 0

 .ח"ש 133 לש םיווש םימולשת 3 :ריחמה

 ,תרושקתה תכרע תא קר שכורש ימ *

 .קירפ לע יונמ ישדוח 2 לבקמ ,םדומ אלל

 .ח"ש 99 לש דחא םולשת :ריחמה

 .התיבה םכילא ועיגי תוכרעה

 וו ם(0ה 6 3
 תיירפס תא םילשהל תדחוימ תונמדזה

 םלוכ ,םיטיהל 10 םע ,םכלש םיקחשמה

 !םירוטילקת יבג-לע ,האלמה הסריגב

 :תדחוימה הקסיעבש םיקחשמה ןיב

 סטהאזטש 6הזש וו, א66טאוסא אסטהפזסהא ז=א

 זגסזו6הו 66, 6צ60א5, כח60א'5 \ וא

 והשוטוז וששה 06 | םוא65 6010 5

 סטחאשצאא קא0 ₪07 0

 ח"ש 239 :תויונחב ריחמה *

 ח"ש 185 :קירפ יארוקל ריחמה *

 ח"ש 179 :דבלב םייונמל ריחמה *

 טסחזג אסטהה] 2
 תידי ללוכ - .יס.יפה ילעבל דחוימ עצבמ

 קחשמה תויונחב) ח"ש 2ו9 קר - קחשמ

 (ח"ש 249-ב רכמנ דבל

 וב | לכה -רס וה :תונמזה לכה" )א

3 

 רוווודח הוו
 וו

 !קחשמ לכמ דחא קתוע קר ןימזהל ןתינ :בל-ומיש * דובכל

 !תויונח וא םירחוסל אלו דבלב םידחיל איה הריכמה 28110 ד"ת -- "קירפ" ןודעומ

 רוזגל םיבייח .ספוטה תא םלצל ןתינ אל ונרעצל 2

 .יארשא-יסיטרכב תונמזה ולבקתי אל .,ןכ"ומכ !ותוא 61280 ביבאדלת ביבא לת

 הזב ףרוצמ .קירפ יארוקל דחוימ עצבמב ,םיאבה םיקחשמה תא ןימזהל ןיינועמ ינא

 .חולשמו הזירא מ"עמ ללוכ שב... ךס-לע ,.יס.יפ ר"ד תדוקפל קי'צ

 אא יה ור ברו ָ ֶָ וו :ןימזמה םש

 ו 70% 00 הוי ה לכ 200070

 ו וכ ול ---- 110 יג ור 109 700

 !ןימזהל הצור התא ותוא קחשמ לכ דיל א ןמס

 :דחא םי/רוטילקת יבג-לע 5 ה םש/הח= יקחשמ *
 (תויונחב 39 םוקמב) ח"ש 5 80%]1822א ק300טנ( + (60ת6 081 [9]| 6 )

 (תויונחב 39 םוקמב) ח"ש 5 10008 קס008 + 1/1ץ8110 10078 6)
 (תויונחב 65 םוקמב) ח"ש 9 ₪186 0[ 16 דו80 6)
 (תויונחב 49 םוקמב) ח"ש 5 (םיקחשמ 12) /\קס866 6 0 תוקהםוסמ 6:זכ 6 )

 (תויונחב 49 םוקמב) ח"ש 5 (םיקחשמ 10) קוס 6 סתוקהתוסמ 6'ןכ 6 )

 (תויונחב 115 םוקמב) ח"ש 95  (םיקחשמ 1000) ₪0661006018 0[ 6281168 6 )

 (תויונחב 99 םוקמב) ח"ש 9 (םיקחשמ 200) 5קסז /416406 6237108 6)

 (תויונחב 49 םוקמב) ח"ש 5 דועו תופמ ,םיבלש 1200 60 תנקגתוסמ 6 )

 :(!םוצם| 66=) דבלב רוטילקת זראמב רוטילקת יקחשמ *
 ח"ש 9 6010081 120 תרום 310ה 6 )

 (תויונחב 119 םוקמב) ח"ש 9 1ה3]] [סז ל/:ם608 6)
 ח"ש 5 טה 8% ()

 ח"ש 9 180% 01 6)

 אלמ זראמב רוטילקת יקחשמ *
 !קחשמ תידי ללוכ -- אוסזוג| אסן 2 6)
 ₪186 01 186 דה 6
 םירוטילקת 3 לע עיגמ -- א! 6)
 ך6זומוח 31 /610011צ 6)
 םיהדמ הסיט רוטלומיס - 1010300 6)
 או גס ו הזזוסע 11 6 )

 (תויונחב 229 םוקמב) ח"ש 9 א -א[ גה 6 הז(ס0ה א13%0ז 6)
 .(תויונחב 219 םוקמב) ח"ש 9 676816 צץ סט[ 62 603064 6 )

 = !םיארוקה לכל ליגרכ תובטהו םייונמל החנה רפוס
 .ח"ש 105 םיארוקל - ח"ש 99 םייונמל ות 86 אגא 1111 וה ₪090 6
 < ח"ש 5 08 ח"ש 129 םייונמל כוש ש 6
 .ח"ש 65 םיארוקל - ח"ש 59 םייונמל ןכטוזסוו 6
 . 4 ! 105 םיארוקל - ח"ש 99 םייונמל ןכגואמ 1ז0] כ
 | :םי יארוק = ח"ש 179 םייונמל או6ק ץגטא 3 6)
 5 שש קל - ו 0 - וםישדח יכה םיקחשמל םייומד ללוכ |.ווטוצ\זוג \זשוו 01. | 6 כ

 ולשתה :בל-ומיש - דצד=|  עצבמ
 ! 14.400 םדומ ללוכ - האלמ הכרע
 (םדומ אלל) דבלב תורבחתה תכרע

 (תויונחב 249 םוקמב) ח"ש 9

 (תויונחב 289 םוקמב) ח"ש 9

 (תויונחב 229 םוקמב) ח"ש 9

 (תויונחב 299 םוקמב) ח"ש 9
 (תויונחב 199 םוקמב) ח"ש 9
 ח"ש 9

₪ 986 



 :תי יחמה ח"ש 199 :תויונחב ריחמה
 2 | - .- | ח"ש 135 :םיארוקל ריחמה

 ח ;ז ] |

 ח"ש 99 :דבלב קירפ ייונמל דחוימ ריחמ ח"ש 129 :דבלב קירפ ייונמל דחוימ ריחמ

| 3 0 

1 1 , 
 .: 4 .ש" יש \

 עודי אל :תויונחב ריחמה

 ח"ש 65 :םיארוקל ריחמה

 ח"ש 59 :דבלב קירפ ייונמל דחוימ ריחמ

 ח"ש 159 :תויונחב ריחמה
 ח"ש 105 :םיארוקל 0
 ח"ש 99 :דבלב קירפ ייונמל דחוימ ריח

 כ ו קתועל םילבגומ הז דומעב םיעצבמה |

 ריבעהל ןתינ אל
44-640 ,םירבח ,םינכשל תוכזה תא

4077 > | 



 ורפס...הזה  אחשמה .לע> ןיידע

 אל ןיידע ילואש ,הבושח הּדברוע

 יהחא - וישכעוש|< ירפב המסרופ

 םתמש<יִאל םא ,תןחטבהה לכ

 לודגה "פוט < וא שדוח עיגה ,בל

 וב שדוחה

 !םיתיבה םיפוסמל

 :תאמ
4 

'/." 
 2% קש /



 ע ידוע "םייופצ" סםכל =: ,לארשיב :>"הרש םימחול" 20 - ורחת;"3 טבמוא לטרומפ יד םיבר  םיקירפ ;תמאה ןעמל לוח . "כ ./ תא 5 10 ה ה ?צגלחמ תובר=. . ילעוש ואדיוה תּומלוא .תא שבכ 3 טבמוא ל--
 יםיידוחל םידוק <  םימחולה לכ .תא>ןאכ . ואצמת ..!םיקיתו> לע  הנע< אל  קחשמה | .ונממ וזכאחה
 וילו 4 * >> -> % ,>* םישדח:'7"דועו נטה" ,ןושארה" קחשמהמ = ..יפכ ,שדוחה "וב  ולתש" תוברה -תוופ

 "2 א = שנ /םיקופפת-. תא הקש ,תאז . עד .אלש -קמ = ,פוסמל, עגה .אוה .,בטיה םיעחוא סת ב ₪ שי
 70 79" "5 םימחולהמ דחא לכל !תיב ולצאש םינשיה .םילתיבה קחשמה
 ּומכ .קויהב .,םיגוסה לכמ> תועונת רחבמ שי ..הבסה :,קחשמה  תחתפמ :,סמאיליו תנו
 פער 7" אאא[ ג[ מ< ים[ ד]טפ :רבעב " וב" םייגל ,ביירדהגמ ",ודנטנינ"רפוסל וא
 "2 92% - 5% .> תועונתו.?תוננפוס .תועונת =[ פז . תויוכזה- תא השפה ינוס .תרבח -ריג וול
 2 ג ושטוהו ומלוצ .תויומדה . . השעי  תועונתה . ץוציב .תוליגר; .תודחולמ .. .ךשמל ,טיבה-32-תסריג לש ידעלב חותופל
 / 2 לש"היצמינאה .הביהרמ " "םא) ואדיוה תונוכמבש וזל המוד הרוצב " וצלאי 7"30הו ןרוטאסה ילעב ,ןכלו ה
 ויומדה לכ .היקנו .הקלח .. ., םיליחתמה .םיקירפה 6. .ןויסינ .רבכ .םּכל שי. .,תונלבס .דואמ :ףברהב רזאתהלו קפאתהל
 | ל ורבע , תוקיתוה רמולכ "7" "רתוי תולקה ישוקה"תומרב ןמאתהל :ולכוי ** קושל אצת רבכ זא"דעש ,חינהל ריבס
 0 ;יטסלפ | = 42 ה לתתהב .. .לטרומ . לש. תיעיפרה .קחשמה תרודהמ
 . ב םישדח , רבכ "וז הסריג ,םתעדי"אל םא .ןכ .טנמיק

 % 3 *>=>>>?םיידוס>םידוא ">> < =וכרטצי יס יפה ילעב !חותיפ יבלשב תאצמ
 . 5% - לילצ | .םידוא>= לש .קתשמ :אוה טבמוא בופ ץלמומ הזה ןמשב ,שדוח דוע. קה .ןיתמהל
 ן'" "מרותו .הבוט עקרה תקיסומ-" .. = . ,םינוש" םידוק םיחשעל בורק .שי"יקחשמב .""תופסותה" לכ  םע-"םויטנפ שוכרל- הל
 .קחשמה תריוואל הברה < + םתא םא ..ןשקאל :ססות ץירמת םיחיטבמה ...תוירשפאה

 :םייקנ םיטקפאה ה יש ,דואמ \
 | - ":סיחורבז = -

 מ ונחנא המ 5 .

 לש.?אל ,קחשמה םש <>.
 ה \

 וול צ % 4 %

 עבצאו / / שי

 < .:ם'ר וב\ טנ אל ,< ל

0 | . , 

 זרו\ == - 5 - -



 .קר לבח .ואיג-ואינל םיניינעמ ה תובסהב העודיה ,8אא תרבח ומישרמה תובסו | יפוסמל ואדיוה יקחשמ לש ת
 דואמ םיקחשמ המכ ררחשל תדמוע ,היזיולטה |

 | יכירפק

 | 'ץראב םיקירפה בור לש םדי גשהמ קוחר ךכ-לכו רקי ניל או ףוסמהש

 ו סתז.פ ו5ח0 ₪8 פא"( :קחשמה םש
 ואיג ואינ :רישכמה

 ריפוא :קחיש

 םיכוז םלועה ירוביגו יצימא

 -ואינה לע יעיבר בוביסל

 הזה קחשמה ,השעמל .ואיג

 תונורסחהמ המכ ןקתל אב

 יששילשה קחשמה לש

 ,עיתפמ ןפואב .הרדיסב
 רתוי המוד אקוד קחשמה

 6/1 510 סא א ל

 , רשאמ

 הז ...ומדוקל

 ללגב אל

 אלא הקיפרגה

 | קחשממ ללגב

 הטילשה

 ,תויומדב

 לע ססובמש

 םיינש ,םירותפכ העברא
 ,םיפורגאל םיינשו תוטיעבל
 העבראה לכ לש בוליש רשאכ
 .ידמל ינלטק תויהל לוכי
 יצופיש המכ דבלמ זא ,בוט
 תועונת םג ןאכ שי ,םיגאב
 תוומה תטבח ומכ תושדח

 ב
 90% - לילצ
 95% - קחשמ תמר

 .דועו תפרוטמה

 דבלמ ,קחשמה לש ותלודג

 ,םייתוכיא לילצו הקיפרג

 רחבמב ,ברה קוידב איה

 האלפומה הטילשהו םוצעה

 ןומה ,םימחול 16 .םחול לכב

 תומיסח ללוכ ,תועונת

 תורשפא ,ריואב תומישרמ

 םינקחש ינשל שד

 לכה ךסבו ְי
 לש הגמ 6

 ,וטנ ןשקא

 םיחיטבמ

 לכל האנה
 יבבוח

 .הרדיסה
 םכל ןיאש ריבס ידו רחאמ
 ולכות ,ואיג-ואינ תיבב

 קחשמה תא אוצמל
 בטימל .ואדיוה תומלואב

 ץופנ אל ןיידע אוה ונתעידי
 עיגי יאדו לבא ,תומלואב
 .בורקב םשל

 יש יו רו ג
 94% - ללוכ ןויצ

 א \8שא] אז.גפא :קחשמה םש

 ואיג ואינ :רישכמה

 ריפוא :קחיש

 היה קחשמה יקובאק
 עונמ לבקמ אוה שלק
 רייפ רתוי קחשמ
 היה קחשמה ,תוכמ
 רתוי הברה | הארנש
 !הנהמ | ,ביהרמ
 לש הקיפרגה | בוט עמשנ
 היושע קחשמה ל לבא
 רושקש המ לכב בזכאמ

 קחשמב .ומצע קחשמל

 ,םימחול הנומש םנשי

 םיטרס לש ןונגסב

 היצמינא םע ,םירייוצמ
 םיטקפאה .הפיו הקלח

 םינייוצמ םה םג םיילוקה קשנ-ילכב םידיוצמה
 .דואמ םינווגמו רחבמל ףסונב ,םימסקבו
 ,ואיג-ואינה יקחשמב גוהנכ | ,היעבה .תוליגר תועונת לש

 תטלקה תא ץצופמ אוה שי םימחולהמ קלחלש
 רתויב ולש | : המצוע
 לש הגמ 200-מ הקזח
 קר לבח .ןשקא הברהב
 לכה ןאכש [₪ לשמ
 לע זבזבתמ | .םהיבירי
 לילצהו הקיפרגה ,האצותה
 לע תוחפו ל קחשמ
 .ומצע קחשמה םא .ןגוה

 בוכה ינו ו ו 95% - הקיפרג
 80% - ללוכ ןויצ . ] 95% - לילצ
 80% < קחשמ תמר



 ימ םצעב .תועט אל וז ,ןנ

 ,ונלש רודמה ירחא בקועש
 לזרבה שיאש עדוי ,"וטוטוא"
 ינועבצהו ןטקה ךסמל ץיגה
 ילעב יבגל .ריג-םייגה לש

 חונמדזה יהוז ריג-םייגה

 דחאמ תונהל תירוטסיה
 רתויב םילודגה םיטיהלה

 יקחשמ לש הירוטסיהב

 .היזיולטה

 4 םיבצונ ןמהגמ לומ

 :םיללכושמ םיטובור

 510₪%5- ,א 1 או-או א

 51 48-א14א ,אוגא
 והז םא .8א10111-אוגאר
 םע םכלש ןושארה שגפמה
 םכל יאדכ ,לזרבה שיא
 אקווד קחשמה תא ליחתהל
 אוה יכ 5105 אוא לומ |

 * די"תדובע * די"תדובע * די-תדובע * די-תדובע * די"תדמע * דחמע
 שווה . דוי"ירדורוו| * דו"וודורוו * דויזרדורוו * דוידודורוו * דויזודורוו * דו-והדורו! *

 .םלוכ .הסבהל לקו שלח יכה
 ויחילש םיעדוי םכניא םא
 .עשרה יליו רוטקוד לש
 דגנ תומיזמ שרוחש
 .תושונאה
 רחבמב ,בטיה דייוצמ ןמ הגמ
 המחלמב ול ורזעיש ,קשנ-ילכ
 םינטקה םיקינדונה לכ דגנ
 .םילודגה םיסובה לומ ףוסבו
 הבוח קחשמ - לכה ךסב
 לבא ,ללכב הרדיסה יבבוחל
 חא קחיש אלש ימ לכל טרפב
 - םכריכזהל .רבעב ןמהגמ
 ןמהגמ אצי אבה שדוחב
 3% - שדח רפוס

 וה

 חאל רוש שפלש 8 8 ₪ או

 859% - הקיפרג

 80% - לילצ

 84% - קחשמ תמר
 87% - םייח ךרוא
 86% - ללוכ ןויצ

 ולו קל
 יוב-םייג רפוס :רישכמה [
 תרפא ;הקח'ל ₪

 5160105 \אע ו מכ קול |
 רבודמ 11551. 601%
 תונשמ םינוקחשמ ינשנ =
 ,םיקיתע רפוס ,םינומש

 ארטלואו םיטושפ

- 

 * די"תדובע +* ו שו אגו

 רפוסל ובסוהש ,םירכממ

 רקיע .ודנטנינ לש יוב םייג

 אל םיאצמנ הקיפרגהו עבצה

 םיילושב אלא קחשמב

 .יוב םייג רפוסל םיידוחיה

 הניפס טוונל :טושפ ןורקיעה

 .םתוא ססרלו םיקו'ג ןיב

 !תרכממ :האצותה

 75% - הקיפרג

 75% - לילצ

 70% - קחשמ תמר
 85% = םייח ךרוא

 80% - ללוכ ןויצ

 די-תדובט
 0 ו

 ! * די-תדובע

 . וושגג הוה -

 די-תדובע * ד 4 די"תדובע * רובס * דייסה ו

 ריג"םייג :רישכמה

 ריפוא :קחיש

 קחשמ היה 2040 םוטנאפ
 16 יפוסמ לע ידמל חלצומ
 ודנטנינו הגס לש טיבה
 אוה ודנטנינ רפוס לע .דחאכ
 ,אלא .טיהל היה וליפא
 ריג םייגה לא הדיריהש
 ירוקמה קרבב המגפ הארנכ
 קחשמ אל הז - אל .ולש
 רהזהל ךירצש יתעווז
 טושפ הש .ונממ קחרתהלו
 רצונש יתוכיאה קחשמה אל
 םיקחשמה תודבעמב רבעב

 * די-תדובע : ידה"
 ט * די-תדובע * די-תדובע 9 דידוו+ 2

 / * ךי"תדובע *
 * ךדי-תדוב

 וי"תדובע *
 יה

 םוטנאפה רשאכ ,הלועפו | האקתפרה בלשמ קחשמה הידמררוינ םוקאיו תרבח לש
 לש עצוממ רחבמב דיוצמ
 הרוצב תוטלשנה ,תועונת
 הז - ורכזת זא .דואמ הבוט
 ,ביירדהגמה תסריג ומכ אל
 יבוט קחשמ טלחהב לבא

; 
 ...3 - רי"? צי ו

 75% = הקיפרג

 60% - לילצ

 85% - קחשמ תמר

 80% - םייח ךרוא
 77% - ללוכ ןויצ

 תדובע * די"תדובע * די-תדובע * די-תדובע * די"תדובע * די"תדובע * די"תדובע * די"תדו
 ' די-חתדורט ו ו ו צונ בו ג י ש קונוב ג | ב וש שוב | וה יש

8 40105 5 
 וווססו = 60!!! הס
 יוב"םייג רפוס :רישכמה

 תרפא :הקחיש

 רבכ רמול ךירצ םירבד ינש

 ינשב רבודמ ,תישאר :הלחתהב

 ולא ,תינש .םינוש םינוקחשמ

 יראטאה ןדיעמ םיקיתע םיקחשמ

יעבשה תונש יהלוע לט
 תתו ם

 ודנטנינב והשימ !םינומשה תונש

 תוריהיה יקחשמל עיגמש שיגרה

 .הרצק היחתל םוקל ולאה

 די-תדובע /
 ו תדובע .

2 

 ו ע * די-תדובע +

 יקחשמ ינש :הטושפ האצותה

 םע ,דואמ םיטושפ תוירי

 ותמכחותמ אל דואמ הטילש

 עצוממ לילצ ,תינוניב הקיפרג

 86 'רמגנ אלש ,וטנ ףיכו

 4 4.1 ירי יבריר=



- 

 הכסח אל סטרא קינורטקלא תרבח
 תשוכזה תא שוכרל ידכ םיצמאמ
 ,יבגורב םלועה תופילא יקחשמל
 םורדב םישדוח המכ ינפל וכרענש

 .הקירפא

 בורק דואמ החפשמ בורק אוה ,יבגור

 טלובה לדבהה .יאקירמאה לגרודכל
 .םינקחשה תשובלת הז ןיעל רתויב

 שי ןקחש לכל ,יאקירמאה לגרודכב

 בטיה םידפרמש ,הדסקו ןגמ תפילח

 םישבול םינקחשה ,יבגורב .ףוגה תא

 יפנע לכב ומכ ,םיליגר טרופס ידגב
 .םירחאה רודכה

 תא ריבעהל ,הטושפ קחשמה תרטמ
 רוזא ךותל ,ביריה חטש ךרד ,רודכה
 השק רבכ עוציבה .10%6100\/ א-ה
 םוכחת דואמ הברה שרוד ,רתוי הברה
 .קחשמה לש תויגטרטסאב תואיקבו
 ומכש ,רמאי ומצע קחשמה לש ותוכזל
 ,סטרא קינורטקלא לש םיקחשמה לכב
 היצמינאב הוולמ ,יתואיצמ דואמ אוה
 תונשרפ ירבד םע רוביד ,תיתוכיא
 קחשמ תויורשפא 5 וב שי ,םיבוט
 לכו תורחבנה לכ :רקיעהו תונוש
 תופילאב הנשה ופתתשהש םינקחשה
 םלועה

 יבגורה יקחשממ דחא הז ,בגא
 ולע ,קחשמה יפוסמ לכב ,םידיחיה
 ןיאש אל .תכרעמה ירבח ברקב עודי
 םיטעמ םה ,םיבשחוממ יבגור יקחשמ
 .םתוא ריכזנש םיווש אלו

0 

 יקחשמ ינש
 םיצורמ
 םימיב םיעגשמ
 תא ולא

 םיקירפה
 :םלועה יבחרב
 כ גצדסאה

0 
 ₪ז15-ו
7 
 סנכנ ,עובשה
 קחשמ ץורימל

 תיבמ ,ישילש
 לש רצויה
 תיקלטיא הרבח

 לש קתעה ומכ הארנ אוה ןושאר טבמבו 5685158 ארקנ קחשמה .יטיפארג םשב

 ץלמומ) 48602 .יס.יפ יבשחמ לע ץורל דעונ אוה :דחא לדבהב זקס = \(םפ

 !ימינפ ןורכיז הגמ 8 םומינימבש םומינימ םע (90 םויטנפ

 תמצועל םאתהב ,תונוש הקיפרג תומרב תוארל ןתינ םתוא ,םילולסמ 6 שי קחשמל

 ןיאש תורמל שיבכה לע הפי תוגהנתמ ,המודכו ירארפ ,השרופ ,תוינוכמה .בשחמה
 רוציל וסינ אל ,םתנעט יפל תוחפל ,קחשמה יננכתמ .םייתועמשמ םילדבה ןהיניב
 התואמ קוידב .תולודגה ואדיוה תונוכמ ןונגסב םיצורימ קחשמ אלא הגיהנ רוטלומיס
 .ביהלמ שארב שאר ץורמל ,םימדומב וא תשרב ,םיבשחמ המכ רשקל ןתינ ,הביסה
 ,םיפונ עקר לע המישרמ תידמימ-תלת הקיפרגב הוולמ קחשמה ,םיאור םתאש יפכ
 םיבשחנ םיקלטיאה ,םיעדוי םכניא םא ,ללכב .הילטיא תא םינייפאמ הארנכש

 !םתס ...קחשמה לש יפואב יוטיב ידיל אב טלחהב הזו םיפרוטמ םיגהנל

 /ואזעהו א 5
 1 הלומרופ יקחשמ לש ריעצה חאה לע ומכ הזה קחשמה לע לכתסהל לוכי ,הצורש ימ
 רבכש גניטרק יקחשמל הבושת ןתונ קחשמה .זּורפורקימ - םיקחשמה תיקנע תיבמ
 .קושב םיאצמנ
 קחשמ והז ,בורקמו ינש טבמב .ידמימ-תלת םיצורימ קחשמ והז ןושאר טבמב
 תרטמ .םהינימל ירפ-דנארגה לכו 1 הלומרופ יצורמ תרדיסמ יניצר תוחפ ,ביהלמ
 .תינוכמב תמכחותמ הטילשב ךרוצ ילב האנה םורגל ,עשעשל קחשמה
 לש הקיפרגה
 ,המיהדמ \קחשמה
 תויווז ןומה םע
 הפ שי םצעב .היאר
 תויווזה לכ תא
 ץוח תוירשפאה
 תחתמ רשאמ
 ...ומצע שיבכל
 קחשמה ,יופצכ
 486 יבשחמ שרוד
 ןנוכ ,הלעמו
 ,ריהמ רוטילקת

 ןורכז דואמ הברה
 תרחא תפסות לכו
 ..תספותש



 וירי 7 ה שאב אוב

 ו

9 : . 
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 רס ְּ

 היזיזה טה !זי!לור

 ו
 ןוט 2 םע הקיתוה החיתפה לע רתול רשפש 0

 | , . שפא

 ,סוטמ אל אוה ,רופיצ אל אוה :תואשילקה

 החיתפה לע ונרת*ו אל זא .בוט 'זמטאב

 אב ןמטאבש ,הדבועה דבלמ .וזה תיגיגחה

 ,ץיקה לש םימחה םיטרסה דחא תובקיעב

 ול שי ,תיתרקוי רפוס עונלוק תקפה םע

 רותב םתס םיניינעמ םירבד המכ עיצה

 אוה - ןמרדייפס אל םגו ןמרפוס אל אש '
 ְּו
. 

 לש םישדחה םינפלואב םלוצ חצנל ןמטאנ
 לכל םיבשחנ ולא םינפלוא .םיילקא [".
 ךרוצל םהב ושמתשהש ,םיללכושמ :
 םיטקפאו םילולעפ המכ לש --
 הרוק הז ללכ ךרדב ,עודיכ .עונלוקה --
 אלו טרסהמ רמוחב שמתשמ קחשמה - -
 !םיקחשמה תרבח תמצוע תא לצנמ טר<

 קחשמ םאה .תופוק רבוש עונלוקה ט
 ?םכלש קחשמה ףוסמ תא רובשי

 א\ך\[\א 0
 ביירדהגמו ודנטנינ רופוס

 ץנבו ןויפוא :

 קא :קחשמה םש

 ק ןרלוט) , % |

 ותוא טעמכ והז .רחא יפוא לעב
 לש טיבה 16 יפוסמ ינשל קחשמה
 ,הארנ םהינשב .ודנטנינו הגס
 תמרל םיפוסמה תא החתמ םיילקאש
 .עצוממהמ הברהב ההובג םיעוציב
 .הבוח קחשמ - האצותה

 < 93% - הקיפרג
 : קוידב ,ושטורו ומלוצ תויומדה
 "תא ושע הב הקינכטה התואב
 וא ונימאת .3 טבמוק לטרומ
 ויה תויומדל םינמגודה - אל
 טרס לש םיירוקמה םינלולעפה
 םיעקר ופיסות !עונלוקה
 הקיפרג םכל שיו םיביהרמ

 <> ! תיתוכיא רפוס

 85% - לילצ
 < ,יטקפאה תוחפל .טרסה ל .הקיסומל חלצומ יכה אל

 טושפ קחשמהש - הינשה הבושחה הדבועה

 דבל קחשל רשפא .ותוא קחשל ףיכ .הנהמ

 םייפנכל סנכנ דחא קירפ רשאכ ,תוגוזב וא

 רמולכ ,הרטמל ךפוה ינשהו ןמטאב לש

 םירחאה םיעשרה תששמ דחא לכ וא ןיבורל

 .קחשמב
 םירבד ןומה ןאכ שיש ,תישילשה הדבועה

 לכב ץצופמ ,םידמימ לודג קחשמה .תושעל

 שי תומד לכל .םיירשפאה חוכה יקוזיח

 6 קשנ"ילכ ,ישיא המיחל ןונגסו תועונת

 6 ו םיאצוש ,םיבר םיקחשמב ומכ

 "למ ל 1 ןאכ םג ,קחשמ יפוסמ רפסמל

 . ו ביירדהגמה תסריג ןיב םילתועמשמ

 | - םילדבהה .ודנטנינ רפוסה

 שו א לש םיעוציבה רעפ ללגב

 | הנוש תונכת ללגב אל לבא
4 4 



 ונגס םע תוכמ קחשמ קושל אצוי םו לכב 5

 שודיחה דימת אל ,הרוק רבכ הז רשאכ םגו .תויומדב

 "= דחא לכש ,םימחול
 . ושנ-ילכב דייוצמ םהמ

 = םירירשו םיינתמיא
 = .רגנצרווש לש יבועב
 . " עשתכ שי םחול לכל
 5 |[ ללוכ ,תוישיא תועונת
 - םוסחל הקזח תלוכי

 תג תסאז 0

 ,תוכמ קחשמ אוה

 ירקיעה שודיחהש

 קשממ אוה וב
 .םימחולב הטילשה

 םיקחשמה לכב םא

 וא ,םיריכמ םתאש
 : ומ ,םבורב תוחפל
 | לש לודגה ונורסח לא ברקתהל ךירצ

 = אם קסאזספאכ ליחתהלו ביריה

 ו תשריבפ 0 | :נימ לכ לע ץוחלל
 עמ לכ ול ץאש .םירותפכ

 , ..טבמוק לטרומ לש ןונגסב תופסות | הרקי והשמש ידכ ,םינושמו םינוש םיבולישב

 | עקאה תא םיסיסתמש םידוק ןאכ ןיא = קחשמב .תרחא תצק הז ןאכ זא ,ךסמה לע

 ו נול ןאכ ךירצ ץיידע הזה
 שמב זאו ביריל ברקתהל
 רותפכ לע .ץוחלל
 תידיב רחא וא הז
 תושעל ...ו קחשמה
 לע תועונת יפוריצ
 העונתה ירותפכ
 ,הלעמל :ןוויכהו
 ,הנימי ,הטמל
 .המודכו הלאמש
 תשרוד וזה הטישה
 ,תונמוימ קר אל
 ,הביסה .תונלבסו לוגרת רקיעב אלא
 תוכמ יקחשממ ךופה טושפ הזש ,תינויגהה
 תידיהש ולגת ,ולגרתתש ירחא לבא .םירחא
 בוט שממ הביגמ
 / םכלש תוציחלל
 . % ךפוה קחשמה זאו
 .הנהמ דואמל
 ְי ומצע קחשמה
 תחת להנתמ

 םלוע לש הריווא
 רכומה ינוימיד
 עונלוק יטרסמ
 ןאנוק לש ןונגסב
 7 ןאכ שי .ירברבה

 5 68505 אוססמ
 [ - נו נש לש הגיל שממ ךורעל רשפא
 = לנומשה לכ קחשל רשפא יא .םיקירפ
 ןח - תוגוז תוגוז אלא ,ליבקמב

 כה תורמלו



 :ןלהמל

 התע הזש ,תינוימיד הנידמ איה הינראזיב

 לועהמ הררחתשה

 ןוטלשה לש דבכה

 יטסינומוק-יסורה
 דוע אל .ירוטטקיד

 לש תיטרקומד הנידמ
 דוע אל .תחא הגלפמ |

 - םעה תגלפמ
 .טסונדאז

 דעוימ בגאש ,קחשמנ
 ,םיקירפ ינשל תוחפל

 החמתמ אושן( 1.9 יש 5 /[05 תר"
 עקר לע תוירי :ידיחי דואמ

 - היצמינא תפיט ןיא .תומלוצ ,

 או\ 006. םע הזב וליחתה םה -*
 א

 םיכישממו (ץ

 דוע איצוהל
 דועו

 םע ,םיקחשמ ["

 עונמ ותוא
 ותוא ,יפרג [

 קרו קשממ

 הוושחו6הא 14558 655 תיבמ ףסונ תוירי קחשמ
 יהחנצהב ומצע לע רזוחש טירפת 3פ0"ל םג עי

 היה 3פ0-ל ואציש םינושארה םיקחשמה ךחא
 היזיולטה ינעושעש ןונגסב קחשמ .ד\/ופד=ס

 .ףרוטמ רומוהו היווירמ ינודיח בלישש
 .:.רוותו רו ויוגנ

 ינשה דגנ דחא םירחתמש םידדומתמ 5 שי
 םולחה תא םישגהל הרטמב
 הברהב היכז - יטסילטיפקה
 5 שי קחשמב .ףסכ
 ןחוב דחא לכש ,םיבוביס
 :תונוש תועידיו תולוכי
 תולאש ,םילזאפ תריתפ
 הבישח יקחשמ ,היווירט
 ,םיילאקיסומו םייפרג
 םתא ןאכמ .דועו םיצבשת

 קחשמהש ,קיסהל םילוכי [[₪/ 4

 רופיסה .תורחא תויומדו שדח רופיס םע

 ה .ללחב ןבומכ ,שחרתמ יחכונה

 רדב אוהו .יסיפה יבשחמל רבעב

 וב ןיא .םישדחה קחשמה יפוסממ

 .ןונער םושו
 ,קר לבח
 הטילשהש

 ומכ חדקאב

 תידיב םג
 הדורי קחשמה

 תמגופו רתויב

 'האנהב

 אצי קחשמ
 המכ דועל ך

 שודיח םוש

 ?וגמו 1 7" רישכמה 051 :קחשמי שמה םש

 רמוע :קחיש
 .>הק"

 : שמ

 תילגנא ירבודל דעוימ יד
 שוח םל .תוועמ רומוה

 םע םיסקמ הרואפת בוציע
 .םילועמ ואדיו יעטק

 - 95% - לילצ
 הרטיג לש טיטרמ בוליש
 ₪ רוביד !םיפותו תילמשח
 = לבח .האלפנ הקיסומ ,הלועמ
 < = .המצע לע תרזוח תצק איהש

 = 85% - קחשמ תמר
 < = ןמע שי - הטילשב ןינע ןיא
 = = .הומוהו תילגנא ,עדיב

 = 70% - םייח ךרוא
 | .םידבאמ םיימעפ םעפ ירחא
 ₪ !ןינעה תא

 - 80% - ללוכ ןויצ
 < = !דבלב תוועמ רומוה ילעבל

4 2. -< 

 5705 ץזא\ד6 :קחשמה םש

 300 :רישכמה
 רמוע :קחייש
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 ונחוויד םישדוח רפסמ 0

| -] 

 ןמנזור קראמ :תאמ

 םיטיב לש ןגלב
 ףורטה יאישמ דחאב םויכ אצמנ היזיולטה יקחשמ םלוע

 םירהממ ונא םישדוח המכ לכ טעמכ .ולש רתויב םילודגה

 םרטש .המצוע דועו םיטיב דוע .םע ,שדח ףוסמ לע םכל רפסל

 םירומא קושב ,95 תיחרזאה הנשה ףוס דע .רבעב התומכ עדונ

 ןהבו הלעמו טיב"32 קחשמ תוכרעמ לש בר רפסמ ץורשל

 ןיפיפ ,(יראטא) ראוגי ,(ינוס) 1 גצצ5ד \ד10% ,(הגס) ןרוטאסה

 ואצי רבכ ליבקמבו .(ודנטנינ) 64-ארטלוא .(יאדנב-שוטניקמ)

 םאו !2 ראוגיו ,ע1.גצפד דזסא 2 ,(הגס) ירויקרמה לע תוזרכהה

 ףוסמכ ץרמ-תקירז ולביק .יס.יפה יבשחמ םג ,קיפסמ אל הז

 הסינכה :ודנטנינ ,וזה תלוברעמה ךותל .ללכושמ דואמ קחשמ

 קוקז וניא םג לבא ,יוב-םייגה ומכ דיינ וניאש ,שדח קחשמ ףוסמ

 ...ינחלוש קחשמ ףוסמ והז :ןולסה עצמאבש היזיולטה ךסמל

 םודאב הפי
 םוקממ ותוא תאשל ידכמ םשוגמו דבכ צזאדךרד!גז ₪0ו'-ב

 ומכ ,בוחרב ותיא לייטל רשפא יא ,הז לע םיבשוח רשאכ 5

 תא לרטנמ אוה יכ ,םהלש יוב-םייגה םע םישוע םיקירפ הברה

 ב הזו יאנש יוב-לאוטריול ץיא ןיידע עגרכ יקחשמ |

 ודנטנינ לש שדחה יוב-םייגה לע הרצקב םכל

 ץוחש ,ןיטולחל שדח קחשמ ףוסמב רבודמ השעמל .צוחד

 !יוב-םייגל רשק םוש ול ןיא .םשב והשלכ ןוימידמ

 | = .ןיטולחל הביבסה תועפשה

 4 .הלודג הלילצ תפקשמ ומכ תוארנש ,םייפקשמ שי יוב-לאוטריול

 . = םייפקשמ ביכרמש רגובמ םדאל םג הלדוגב המיאתמ וז תפקשמ

 \ הדשמה ,דרפנ ךסמ איה תפקשמה תושדעמ תחא לכ .ןקז לדגמו

 :ונלש חומה וז הרוצב .הינשהמ תולעמ 7-ב ּהנוש תיווזב הנומת

 " הנומתל ,תטלוק ןיע לכש תונושה -%* יתש תא םגרתמ

 */ " העיפומ הנומתהו רוחש ילטסירקה ךסמה .תידמימ-תלת תחא

 2 התלת תונומת דוביעב רבודמש ללגב .דבלב םודא ינווגב וילע

 . דבעמב דייוצמ אוה 2 קזח עונמ בייח יוב-לאוטריוה .ידמימ

 / .טיב-32 ריהמ 156

 "> שוכרל < רבכ םאש ,םירובסש- ,הלאכ םכיניב שיש ,תויהל לוכי

 ל 1% רבחתמש .,ינועבצ ףוסמב עיקשהל יאדכ זא ,שדח ףוסמ
 ,/ < :םולומ המכ קר רמול רשפא הלאל .תומכוח הברה ילב היזיולטל

 . ":היזיולטה יקחשמ קושב תורחתהל הסנמ וניא יוב-לאוטריוה

 ., < .היזי יולט ףוסמ לכ לש הזמ תיצחמכ וריחמ ,תישאר .םיליגרה
 .". 5 תלת איה וב הנומתה .ירמגל רחא יפרג יפוא ול שי ,תינש
 דק ₪ 5 תלת הילשא רוציל ןתינ היזיולטב .תיתימא תידמימ

 "0 .לדמימ-ודו חוטש רתונ ךסמה לבא
 ו הנומתה התוא תא םייניעה יתשל רדשמ אוה ןכל
 " .תונומת רדשמ יוב-לאוטריוה .ןיבמו טלוק ונלש חומהש המ הזו

 לידבהל .המודמה תואיצמה לש תודסקב ומכ ןיע לכל תונוש
 .:ןיא יוב-לאוסריול ,המודמה תואיצמה לש תודסק ןתואמ
 : ו(" של רצוימ אוה .ונלש ףוגה תעונת רחא םיבקועש ,םינשייח
 |  קחשמ ג תידי ידי לע תישענ קחשמב הטילשהו הבוצח ידי לע
 . 9% ה הליגר

 "- תחתופה הישימחה
9 

 2 ל האיצוה ודנטנינ .שדחה רישכמה תחלצה תא תובגל ידכ
 . ' ' תוריקסה תא םירכוז קירפ יקיתו .םיקחשמ השימח
 ה . .תרובזת :הנה זא .דלונ אל דועש .ימל ,חכשש ימל .וטוטואב
 ו .רּכמנ יוב-לאוטריוה :תפסונ הרהבה ןכ ינפל .הרצק

 / ןיב םיענ םיקחשמה יריחמ .ח"ש 550-ב ךרעב ₪
 | .למשחל .רבחתמ וניא יוב-לאוטריוה :בושח יכהו
 ועש 4 5 ירחא תורמגנש ,תוליגר תוללוס 6 תועצמאב

 "עואָא לק תורשע המכ א תוללוס 6-ש ,ןובשח

 אא ₪ '8 סחפהו דשא
 וי ושפ ה בומכו ?ויראמ - ומצעבו ודובכב ל "ודנטנלנ נ שדח ףוסמל חתפיסה תא השעי ימ
 לרקנוד :הכיסנה :'גיזאול וחכני על וזה .תיגיגחה .החיתפבש

2% 

2 



 ןדיעמ ,ןימוי

 ,טיב"8 ודנטנינה
 היחתל םקוהש
 -לאוטריוה רובע

 קחשמב .יוב
 וליפא רשפא
 סינט קחשל

 .םכלש גוזה-ןב לע טלוש בשחמה רש .
 4' ךיינ .לע 'תדימימ-וד הנומתב ירשפא הזש המכ דע בפ וחג

 רשועבו שרגמה קמועב ,תידמימ-תלתה הקיפרגב .ספדומ וש
 ירוחש עקר יבג לע םודא םתסמ קיפהל רשפאש "ינוטריצה

 ה 410 6157
 ץ" הזה קחשמה 8

0 

 ותריצי ירפ אוה

 וריגיש לש

 למ .וטומאימ

 ירחא םינורחאה
 ונלש םוסרפה

 רפסה ךותמ

 ,יקחשמה ףוס"
 הירוטסיהה לע

 ,ודנטנינ לש
 והזש עדוי

 קזחה שיאה
 ךסצעב אוה .הרבחה לש החלצהל יארחאהו ודנטנינב רתוינ -
 ראה
! 2% 

 י\ור ה

 קחשמ ומכ ,הזה קחשמה םג .וירבחו ויראמ לש ינחורה
 8 ןדיעמ ןימוי קיתע קחשמ לש רוזחיש סצעב אוה ,ס'

 יויראמ םיחאה - ט בה
 לדבהה

 ובדלאוטריוה לש הזל ןשיה ודנטנינה לש 2 ויראמ ןיב
 ,הלאמש הנימי קר אל !ךסמה קמוע ךותל תישענ העונת

 טמל"הלעמלו [.- וולו |
 הזו קמועה ךותל םיכלוה ןאכ םיחטשמה םג .הט וש , .

 ה זאנש ור
 ה |

 - יי

 ו טלקחהב
. 

 יוב-לאוטריול אציש ,הש" ,

 641.406ד16 קואפ +
 אל ילוא והז
 לובניפה קחשמ

 רתויב בוטה

 םייחב םתיארש
 אוה לבא ,םכלש

 הארנ טלחהב

 ןיינעמ דואמ

 .ידמימ-תלת

 םימעפ המכ)

 םישדוחב בקעש

 ןיבמ רתויב בוטה קחשמה והז ,השעמל .דואמ םישרדי

 : תונחלוש 5 םע

 ." ללחב םיפחרמש
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 ידמימ תלנו -הלת" .דיגהל .ךירצ
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 ן אציש ץיפקמ

 ₪ ו 12. >> 1

 | < שו שו -7-- יוב-לאורטיול
 |/ ף / | , | . 0 םיהדמ יכה ה ו

 0% | 1 ךשאכ לבא
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 רשי סט לזרב
 םייניעה .ןיב
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 0 .יתימא =: ףיכ הז ךכירחא לבא ,קנעה טובורב תידמימ-תלתה הט
 ה

 0 הפס גוג
 1". ה. ה יישור 3 שלחה קחשמה

 ה0 080000 0 אציש רתויב

 0 לוב לאוטריול
 קחשמ והז

 ,ללחב תוירי
 לש ןונגסב
 םע ד 08%

 הקיפרג
 ,תינוגילופ
 דוביאל תכלוהש

 ךסמה לע
 לכה .רוחשה
 ךכ לכ הארנ
 בלבמו חורמ
 א םא !הז תא

 רל אל וגאדת
 - 8 = ו לח ש ו" -

\ / | 9 . ₪ 4 

 םיתנכתמה

 ותמצוע תא ףושחל

 ו פוסמ לומ תורח
 תורחתה

 ו

 טאבו המודמ תואיצמ לש ויל
: 

: | 
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 יבבוח ברקב יראלופופ דואמו הלועפל םידיקפת קחשמ ןיב בלשמ 1

 .םינוקרדו םיכובמ

 .תויראה ךלמ לש החלצהה לע םירתוומ אל ינסיד
 - / -ו 8 ג /

 וג תרבחל ינסיד ןיב םכסה םתחנ הנורחאל

 הנורחאל הלזמ תא הסנמ ימאנוק | 1 טיב 16-ה יפוסמו .יס יפל םיקחשמ רוציל [ ;צש]
 יפל רבכ ,םעפה .טרופס יקחשמב !הבמיס לש םירבח ,ןומלטו הבמופ ויהי םהירוביגש

 קחשמב רבודמש רורב ,םש

 אוהש ,רורב אלש המ .לסרודכ

 .ודנטנינ רפוסל קר םייתניב דעוימ
 "ינלטק חרי תחת"

 יצולחמ היה

 ןונגסב םיקחשמה

 תרבח .26-ל יביטקארטניאה עונלוקה

 | דועב ,קושל איצוהל תדמוע 6

 ביצקתב ךשמה קחשמ ,םייישדוחכ

 קחשמב .רלוד ןוילימ השולש לש קנע

 קזח ידמימ-תלת יפרג עונמ בלוש הזה

 .קחשמו תודיח רתוי הברהו (יסחי ןפואב) עונלוק תוחפ :רקיעבו

 יבבוח ,ןכ ...תורצב יִטיס ורטמ

 וזה הבושחה םיקחשמה תרדיס
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